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Oslavy oslobodenia Púchova a stavanie Mája
V sobotu 30. apríla si Púchovčania pripomenuli V sobotu 30. apríla si Púchovčania pripomenuli 

77. výročie oslobodenia nášho mesta rumun-77. výročie oslobodenia nášho mesta rumun-
skou armádou. Primátorka Katarína Heneková, skou armádou. Primátorka Katarína Heneková, 
viceprimátor Lukáš Ranik, poslankyňa MsZ Irena viceprimátor Lukáš Ranik, poslankyňa MsZ Irena 
Kováčiková a vedúca oddelenia školstva MsÚ Da-Kováčiková a vedúca oddelenia školstva MsÚ Da-
niela Gabrišová spolu s členmi ZO SZPB a ďalšími niela Gabrišová spolu s členmi ZO SZPB a ďalšími 
občanmi mesta Púchov sa stretli pri pamätníku  občanmi mesta Púchov sa stretli pri pamätníku  
v Europarku a tiež v mestskej časti Horné Kočkov-v Europarku a tiež v mestskej časti Horné Kočkov-
ce, kde položili k pomníkom vence a kvety.ce, kde položili k pomníkom vence a kvety.

Popoludnie tradične patrilo stavaniu Mája na Popoludnie tradične patrilo stavaniu Mája na 
pešej zóne, ktoré sa po menších problémoch po-pešej zóne, ktoré sa po menších problémoch po-
darilo členom DHZ až na druhý pokus. O kultúrny darilo členom DHZ až na druhý pokus. O kultúrny 
program sa postarali Folklórny súbor Váh Púchov program sa postarali Folklórny súbor Váh Púchov 
a Ľudová hudba Váh Púchov. a Ľudová hudba Váh Púchov. 

Sobotný program pokračoval večer pred Divad-Sobotný program pokračoval večer pred Divad-
lom Púchov, kde po hudobnom vystúpení folklo-lom Púchov, kde po hudobnom vystúpení folklo-
ristov začal lampiónový sprievod, ktorý prešiel ristov začal lampiónový sprievod, ktorý prešiel 
ulicami Obrancov mieru a Gorazdova a skončil pri ulicami Obrancov mieru a Gorazdova a skončil pri 
Podniku technických služieb mesta. Záujemcovia Podniku technických služieb mesta. Záujemcovia 
o večernú zábavu sa potom premiestnili do Hor-o večernú zábavu sa potom premiestnili do Hor-
ných Kočkoviec, kde primátorka mesta zapálila ných Kočkoviec, kde primátorka mesta zapálila 
vatru a oslavy skončili tradičným ohňostrojom.vatru a oslavy skončili tradičným ohňostrojom.

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Sobota patrila oslavám 77. výročia Sobota patrila oslavám 77. výročia 
oslobodenia mesta Púchov rumun-oslobodenia mesta Púchov rumun-
skou a sovietskou armádou, ktoré skou a sovietskou armádou, ktoré 
sme si spolu s členmi Základnej or-sme si spolu s členmi Základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu proti-ganizácie Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov pripomenuli fašistických bojovníkov pripomenuli 
tradičným kladením vencov pri pamät-tradičným kladením vencov pri pamät-
níku obetiam vojny v Europarku a tiež  níku obetiam vojny v Europarku a tiež  
v Horných Kočkovciach. Oslavy pokra-v Horných Kočkovciach. Oslavy pokra-
čovali večer, za účasti detí i rodičov, čovali večer, za účasti detí i rodičov, 
bohatým lampiónovým sprievodom, bohatým lampiónovým sprievodom, 
ktorý rozsvietil a rozospieval s úžasnou ktorý rozsvietil a rozospieval s úžasnou 
Ľudovou hudbou Váh púchovské ulice. Ľudovou hudbou Váh púchovské ulice. 
Vyvrcholením večera bolo zapálenie Vyvrcholením večera bolo zapálenie 
Vatry oslobodenia a krásny ohňostroj. Vatry oslobodenia a krásny ohňostroj. 
V príhovore som spomenula, že tento V príhovore som spomenula, že tento 
deň bol už šesťdesiatym piatym dňom deň bol už šesťdesiatym piatym dňom 
vojny na Ukrajine. Už viac ako dva vojny na Ukrajine. Už viac ako dva 
mesiace pozeráme na správy o hrôze, mesiace pozeráme na správy o hrôze, 
ktorá sa už nikdy nemala opakovať. ktorá sa už nikdy nemala opakovať. 
Dovtedy sme verili, že našu históriu Dovtedy sme verili, že našu históriu 
poznáme tak dobre, že nedovolíme, poznáme tak dobre, že nedovolíme, 
aby sa opakovala, alebo čo i len kúsok aby sa opakovala, alebo čo i len kúsok 
priblížila tomu, čo našim predkom priblížila tomu, čo našim predkom 
spôsobilo životnú traumu a celú spo-spôsobilo životnú traumu a celú spo-
ločnosť prinútilo začínať odznova,  ločnosť prinútilo začínať odznova,  
a najlepšie bez chýb – pretože tak a najlepšie bez chýb – pretože tak 
predsa začíname každý nový deň. predsa začíname každý nový deň. 

Mosty – či už železničný, alebo cest-Mosty – či už železničný, alebo cest-
ný, ktoré v meste nepriatelia počas ný, ktoré v meste nepriatelia počas 
druhej svetovej vojny zničili, odrážali  druhej svetovej vojny zničili, odrážali  

v tom čase prelom vojny v mier, pretrh-v tom čase prelom vojny v mier, pretrh-
li sa staré väzby, o ktoré evidentne nik li sa staré väzby, o ktoré evidentne nik 
dobrovoľne nestál, a následná obno-dobrovoľne nestál, a následná obno-
va mostov značila znovuzrodenie pre va mostov značila znovuzrodenie pre 
našich predkov, hľadajúcich si nové našich predkov, hľadajúcich si nové 
cesty do života, nových priateľov na cesty do života, nových priateľov na 
druhom brehu rieky, už viac nerozde-druhom brehu rieky, už viac nerozde-
ľujúcich sa na tých a tamtých, pretože ľujúcich sa na tých a tamtých, pretože 
to znázorňovala propaganda, pretože to znázorňovala propaganda, pretože 
to povedal niekto kričiac heslá svojho to povedal niekto kričiac heslá svojho 
politického presvedčenia. Túžba po politického presvedčenia. Túžba po 
moci je, bohužiaľ, základným elemen-moci je, bohužiaľ, základným elemen-
tom začiatku vojny, kto má veľa, chce tom začiatku vojny, kto má veľa, chce 
ešte viac, bez ohľadu na nevinné masy, ešte viac, bez ohľadu na nevinné masy, 
ktoré na to najviac doplácajú. Spome-ktoré na to najviac doplácajú. Spome-
niem slová ukrajinského básnika Pavla niem slová ukrajinského básnika Pavla 
Petrovyča Korobčuka, ktorý v básni Petrovyča Korobčuka, ktorý v básni 
Prenikajúce pušky vyjadruje svoje po-Prenikajúce pušky vyjadruje svoje po-
city takto: city takto: „Nedávno som sa vrátil z voj-„Nedávno som sa vrátil z voj-
ny, ale zdá sa mi, že sa odtiaľ nikdy sku-ny, ale zdá sa mi, že sa odtiaľ nikdy sku-
točne nevrátim./ Bol som v nej raz, ale točne nevrátim./ Bol som v nej raz, ale 
nikdy nezmizne z mojich snov, nie žena, nikdy nezmizne z mojich snov, nie žena, 
ale armáda./ Moje jedlo, oblečenie, po-ale armáda./ Moje jedlo, oblečenie, po-
hyby, slzy, premyslel poručík už rok a pol hyby, slzy, premyslel poručík už rok a pol 
dopredu./ Lebo vojna je vždy chyba.“dopredu./ Lebo vojna je vždy chyba.“

Škody, ktoré zanechala druhá sve-Škody, ktoré zanechala druhá sve-
tová vojna v našom meste, boli vy-tová vojna v našom meste, boli vy-
číslené na 2,5 milióna korún česko-číslené na 2,5 milióna korún česko-
slovenských, ale tie, ktoré zanechala slovenských, ale tie, ktoré zanechala 
v životoch obyvateľov mesta a jeho v životoch obyvateľov mesta a jeho 
okolia, nemajú hodnotu vyčísliteľnú, okolia, nemajú hodnotu vyčísliteľnú, 
pretože koľko stojí ľudský život, šťastie, pretože koľko stojí ľudský život, šťastie, 
radosť, láska? To sú hodnoty, ktorých radosť, láska? To sú hodnoty, ktorých 
cenu si nedovolí určiť nikto z nás. cenu si nedovolí určiť nikto z nás. 

Chcem sa i touto cestou poďakovať Chcem sa i touto cestou poďakovať 
všetkým, ktorí si prišli spolu s nami všetkým, ktorí si prišli spolu s nami 
pripomenúť významné výročie. Vaša pripomenúť významné výročie. Vaša 
účasť je prejavom neutíchajúceho účasť je prejavom neutíchajúceho 
odkazu minulosti vojny, ktorá nebola odkazu minulosti vojny, ktorá nebola 
zhovievavá, rozdeľovala a nakoniec aj zhovievavá, rozdeľovala a nakoniec aj 
veľa vzala, a to nemôžeme a nechce-veľa vzala, a to nemôžeme a nechce-
me zabúdať. Poďakovanie patrí všet-me zabúdať. Poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí prispeli svojou prácou i sna-kým, ktorí prispeli svojou prácou i sna-
hou k celkovej organizácii sobotného hou k celkovej organizácii sobotného 
programu: kolegom z mestského úra-programu: kolegom z mestského úra-
du, Podniku technických služieb, s.r.o., du, Podniku technických služieb, s.r.o., 
Mládežníckemu parlamentu mesta Mládežníckemu parlamentu mesta 
Púchov za spoluprácu pri organizácii Púchov za spoluprácu pri organizácii 

lampiónového sprievodu, Púchovskej lampiónového sprievodu, Púchovskej 
kultúre, s. r. o., poslancom Jankovi kultúre, s. r. o., poslancom Jankovi 
Riškovi a Cyrilovi Crkoňovi a výboru Riškovi a Cyrilovi Crkoňovi a výboru 
miestnej časti Horné Kočkovce za prí-miestnej časti Horné Kočkovce za prí-
pravu a pomoc pri organizácii vatry.pravu a pomoc pri organizácii vatry.

Od soboty zdobí pešiu zónu aj vy-Od soboty zdobí pešiu zónu aj vy-
soký a krásne vyzdobený MÁJ, ktorý soký a krásne vyzdobený MÁJ, ktorý 
je tento rok naozaj monumentálny  je tento rok naozaj monumentálny  
a jeho osadenie nebolo jednoduché, a jeho osadenie nebolo jednoduché, 
avšak vďaka nasadeniu dobrovoľ-avšak vďaka nasadeniu dobrovoľ-
ných hasičov z Púchova i Nosíc môže ných hasičov z Púchova i Nosíc môže 
hrdo stáť po celý mesiac v srdci náš-hrdo stáť po celý mesiac v srdci náš-
ho mesta. Veľké poďakovanie našim ho mesta. Veľké poďakovanie našim 
dobrovoľným hasičom a tiež skvelé-dobrovoľným hasičom a tiež skvelé-
mu Folklórnemu súboru Váh a Ľudo-mu Folklórnemu súboru Váh a Ľudo-
vej hudbe Váh, ktorých členovia sa vej hudbe Váh, ktorých členovia sa 
postarali o krásny program na „pešej“. postarali o krásny program na „pešej“. 
Vďaka dobrovoľným hasičom v Ihriš-Vďaka dobrovoľným hasičom v Ihriš-
ťoch, Hoštinej i Nosiciach stojí MÁJ aj ťoch, Hoštinej i Nosiciach stojí MÁJ aj 
v týchto mestských častiach. Ďakujem v týchto mestských častiach. Ďakujem 
za Vaše nadšenie pri dodržiavaní tejto za Vaše nadšenie pri dodržiavaní tejto 
krásnej tradície. krásnej tradície. 

Predchádzajúcu stredu sme strávili Predchádzajúcu stredu sme strávili 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
a poslanci schválili aj skvelé výsledky a poslanci schválili aj skvelé výsledky 
hospodárenia za predchádzajúci rok. hospodárenia za predchádzajúci rok. 
Viac o schválenom záverečnom účte Viac o schválenom záverečnom účte 
mesta, výsledkoch hospodárenia za mesta, výsledkoch hospodárenia za 
rok 2021 a podporených investíciách rok 2021 a podporených investíciách 
pre ďalšie mesiace sa dočítate aj v ak-pre ďalšie mesiace sa dočítate aj v ak-
tuálnom vydaní Púchovských novín. tuálnom vydaní Púchovských novín. 

Poďakovanie za zbierku na transpa-Poďakovanie za zbierku na transpa-
rentný účet mesta patrí študentom 2.B rentný účet mesta patrí študentom 2.B 
Gymnázia v Púchove a ZUŠ v Púchove, Gymnázia v Púchove a ZUŠ v Púchove, 
ktorí svojím projektom - koncertom ktorí svojím projektom - koncertom 
Hudbou za mier povedali jasné NIE Hudbou za mier povedali jasné NIE 
vojne a podporili myšlienku pomoci vojne a podporili myšlienku pomoci 
utečencom. ĎAKUJEM. utečencom. ĎAKUJEM. 

Na základných školách prebehli  Na základných školách prebehli  
v predchádzajúcich dňoch zápisy detí v predchádzajúcich dňoch zápisy detí 
do škôl a ja som veľmi rada, že sa nám do škôl a ja som veľmi rada, že sa nám 
podarilo pripraviť ďalší nový projekt podarilo pripraviť ďalší nový projekt 
na podporu rodín, ktorých deti nastú-na podporu rodín, ktorých deti nastú-
pia do prvej triedy základnej školy. Viac  pia do prvej triedy základnej školy. Viac  
o balíčkoch pre prváčikov sa dočítate o balíčkoch pre prváčikov sa dočítate 
na 4. strane Púchovských novín. na 4. strane Púchovských novín. 

Gratulujem hokejistom – DORAST  Gratulujem hokejistom – DORAST  
a ich trénerom z MŠK Púchov, ktorý a ich trénerom z MŠK Púchov, ktorý 

zažili svoj výnimočný deň a získa-zažili svoj výnimočný deň a získa-
li úžasné tretie miesto vo finálovom li úžasné tretie miesto vo finálovom 
turnaji o majstra Slovenska, ktorý sa turnaji o majstra Slovenska, ktorý sa 
konal na zimnom štadióne S. Mikitu  konal na zimnom štadióne S. Mikitu  
v Ružomberku. Je to nádherný výsle-v Ružomberku. Je to nádherný výsle-
dok. Blahoželám aj našim Nellinkám  dok. Blahoželám aj našim Nellinkám  
z CVČ za úžasné výsledky na majstrov-z CVČ za úžasné výsledky na majstrov-
stvách Slovenska v mažoretkovom stvách Slovenska v mažoretkovom 
športe. Boli to fantastické úspechy.športe. Boli to fantastické úspechy.

Mesiac máj je tradične venovaný Mesiac máj je tradične venovaný 
láske, a tak pokiaľ budete prechádzať láske, a tak pokiaľ budete prechádzať 
rozkvitnutým mestom (určite ste si rozkvitnutým mestom (určite ste si 
všim li nové vysadené záhony v meste), všim li nové vysadené záhony v meste), 
zastavte sa aj na „pešej“ pri spustenej zastavte sa aj na „pešej“ pri spustenej 
fontáne a urobte si fotku v zdobenom fontáne a urobte si fotku v zdobenom 
„Srdci lásky“.„Srdci lásky“.

„Keď ste matkou, v myšlienkach nikdy „Keď ste matkou, v myšlienkach nikdy 
nie ste osamote. Matka musí premýš-nie ste osamote. Matka musí premýš-
ľať dvojnásobne, raz za seba, druhý za ľať dvojnásobne, raz za seba, druhý za 
svoje dieťa,“svoje dieťa,“ povedala filmová hviezda  povedala filmová hviezda 
Sophia Loren. Nespomínam to bez-Sophia Loren. Nespomínam to bez-
dôvodne, pretože pred nami je opäť dôvodne, pretože pred nami je opäť 
VÝNIMOČNÝ DEŇ. Druhá májová ne-VÝNIMOČNÝ DEŇ. Druhá májová ne-
deľa (8. máj) je zasvätená Dňu matiek, deľa (8. máj) je zasvätená Dňu matiek, 
a tak, prosím, nezabudnite na svoju a tak, prosím, nezabudnite na svoju 
mamu či starú mamu, ale i na matku mamu či starú mamu, ale i na matku 
svojich detí – svoju manželku či part-svojich detí – svoju manželku či part-
nerku a prejavte jej svoju lásku, vďač-nerku a prejavte jej svoju lásku, vďač-
nosť a úctu. Ako slovami vyjadriť lásku nosť a úctu. Ako slovami vyjadriť lásku 
k mame? Neexistujú slová vďaky za k mame? Neexistujú slová vďaky za 
tú bezvýhradnú a bezhraničnú lásku. tú bezvýhradnú a bezhraničnú lásku. 
Dennodenne by sme mali mame ďa-Dennodenne by sme mali mame ďa-
kovať a ľúbiť ju, no práve Deň matiek kovať a ľúbiť ju, no práve Deň matiek 
je špeciálnym a výnimočným dňom je špeciálnym a výnimočným dňom 
preto, aby sme si dôležitosť týchto je-preto, aby sme si dôležitosť týchto je-
dinečných žien pripomenuli. Stať sa dinečných žien pripomenuli. Stať sa 
mamou je zázrak a rozhodne ho treba mamou je zázrak a rozhodne ho treba 
oslavovať: kvetom, vrúcnym bozkom, oslavovať: kvetom, vrúcnym bozkom, 
pevným objatím, krásnym slovom  pevným objatím, krásnym slovom  
a možno aj návštevou kultúrnych pod-a možno aj návštevou kultúrnych pod-
ujatí, ktoré v meste počas nedele budú ujatí, ktoré v meste počas nedele budú 
prebiehať v evanjelickom kostole pod prebiehať v evanjelickom kostole pod 
taktovkou Základnej umeleckej školy  taktovkou Základnej umeleckej školy  
v Púchove i v Divadle Púchov. ĎAKU-v Púchove i v Divadle Púchov. ĎAKU-
JEM, maminka, si úžasná, výnimočná, JEM, maminka, si úžasná, výnimočná, 
jediná a moja!jediná a moja!

Katarína HenekováKatarína Heneková

Slovami primátorky: Výnimočný deň!
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Vo všetkých mestských školách sa Vo všetkých mestských školách sa 
zápis detí do 1. ročníka základnej zápis detí do 1. ročníka základnej 
školy pre školský rok 2022/2023 školy pre školský rok 2022/2023 
uskutočnil v termínoch 6. 4. a 13. 4. uskutočnil v termínoch 6. 4. a 13. 4. 
2022. Z doručených údajov zo škôl 2022. Z doručených údajov zo škôl 
môžeme konštatovať, že k zápisu môžeme konštatovať, že k zápisu 
prišlo 186 detí, z toho 84 dievčat, prišlo 186 detí, z toho 84 dievčat, 
čo je v porovnaní s minulým rokom  čo je v porovnaní s minulým rokom  
o 25 detí menej.o 25 detí menej.

Počet zapísaných detí však určite nie Počet zapísaných detí však určite nie 
je konečný, nakoľko pri kontrole zapí-je konečný, nakoľko pri kontrole zapí-
saných detí podľa evidencie obyvateľ-saných detí podľa evidencie obyvateľ-
stva nemáme informáciu o zápise 36 stva nemáme informáciu o zápise 36 
detí. detí. 

Z tohto počtu určité percento detí Z tohto počtu určité percento detí 
absolvovalo zápis v cirkevnej škole, absolvovalo zápis v cirkevnej škole, 
ďalšie v iných obciach, z ktorých nám ďalšie v iných obciach, z ktorých nám 
zatiaľ nebolo doručené oznámenie  zatiaľ nebolo doručené oznámenie  
a niektoré sú v zahraničí. Tak ako po a niektoré sú v zahraničí. Tak ako po 
iné roky, budeme vyzývať rodičov iné roky, budeme vyzývať rodičov 
týchto detí, aby zápis svojho dieťaťa týchto detí, aby zápis svojho dieťaťa 
do 1. ročníka ZŠ preukázali, prípadne do 1. ročníka ZŠ preukázali, prípadne 
požiadali o dodatočný zápis v kmeňo-požiadali o dodatočný zápis v kmeňo-
vej základnej škole, nakoľko dlhodobo vej základnej škole, nakoľko dlhodobo 

žijú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú žijú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú 
v Púchove. v Púchove. 

Z uvedeného dôvodu žiadame prí-Z uvedeného dôvodu žiadame prí-
buzných takýchto rodín, aby ich kon-buzných takýchto rodín, aby ich kon-
taktovali a pripomenuli im zapísať taktovali a pripomenuli im zapísať 
dieťa do školy v SR, prípadne poskytli dieťa do školy v SR, prípadne poskytli 
uvedený kontakt pre pokyny k doda-uvedený kontakt pre pokyny k doda-
točnému zápisu: točnému zápisu: 
viera.ceskova@puchov.sk. viera.ceskova@puchov.sk. 

Podľa ďalších doručených údajov zo Podľa ďalších doručených údajov zo 
zápisu detí do 1. ročníka ZŠ sme za-zápisu detí do 1. ročníka ZŠ sme za-
znamenali účasť na zápise 22 % detí  znamenali účasť na zápise 22 % detí  
z iných obcí a 51 % rodičov vybralo pre z iných obcí a 51 % rodičov vybralo pre 
dieťa školu v inom školskom obvode. dieťa školu v inom školskom obvode. 
Tieto údaje sú takmer identické s mi-Tieto údaje sú takmer identické s mi-
nulým rokom a v súlade so školským nulým rokom a v súlade so školským 
zákonom.zákonom.

V základných školách v zriaďovateľ-V základných školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta sa tak od sep-skej pôsobnosti mesta sa tak od sep-
tembra otvorí 8 prvých tried zatiaľ pre tembra otvorí 8 prvých tried zatiaľ pre 
169 detí, nakoľko 3 deti máme v zahra-169 detí, nakoľko 3 deti máme v zahra-
ničí a 9 detí ešte čaká na vyjadrenie  ničí a 9 detí ešte čaká na vyjadrenie  
o dosiahnutí školskej zrelosti z pora-o dosiahnutí školskej zrelosti z pora-
denského zariadenia. Pre pokračova-denského zariadenia. Pre pokračova-

nie dieťaťa v plnení povinného pred-nie dieťaťa v plnení povinného pred-
primárneho vzdelávania v materskej primárneho vzdelávania v materskej 
škole sa rozhodli rodičia 9 detí a 1 dieťa škole sa rozhodli rodičia 9 detí a 1 dieťa 
je zapísané do 1. ročníka ZŠ predčasne.je zapísané do 1. ročníka ZŠ predčasne.

Súčasťou zápisu bolo aj zisťovanie Súčasťou zápisu bolo aj zisťovanie 
zaradenia dieťaťa pre výber vyučova-zaradenia dieťaťa pre výber vyučova-

nia náboženskej výchovy, pre ktorú sa nia náboženskej výchovy, pre ktorú sa 
rozhodlo 80 % rodičov a etickej výcho-rozhodlo 80 % rodičov a etickej výcho-
vy, pre ktorú sa rozhodlo 20 % rodičov. vy, pre ktorú sa rozhodlo 20 % rodičov. 
Oproti minulému roku sme zazname-Oproti minulému roku sme zazname-
nali 7 % nárast v záujme o zaradenie nali 7 % nárast v záujme o zaradenie 
dieťaťa na etickú výchovu, ale i 12 % dieťaťa na etickú výchovu, ale i 12 % 
pokles v záujme o vyučovanie evanje-pokles v záujme o vyučovanie evanje-
lickej náboženskej výchovy.lickej náboženskej výchovy.

Pre začlenenie dieťaťa do školského Pre začlenenie dieťaťa do školského 
klubu detí požiadalo v škole 90 % rodi-klubu detí požiadalo v škole 90 % rodi-
čov a na stravovanie v školskej jedálni čov a na stravovanie v školskej jedálni 
prihlásili rodičia 94 % detí. V záujme  prihlásili rodičia 94 % detí. V záujme  
o využívanie týchto školských zariade-o využívanie týchto školských zariade-
ní, ktoré sú súčasťou každej školy, sme ní, ktoré sú súčasťou každej školy, sme 
zaznamenali oproti minulému roku zaznamenali oproti minulému roku 
nárast takmer 8 %. nárast takmer 8 %. 

Oddelenie školstva a sociálnych Oddelenie školstva a sociálnych 
vecí MsÚ Púchovvecí MsÚ Púchov

Mesto Púchov rozširuje spektrum Mesto Púchov rozširuje spektrum 
sociálnej pomoci občanom mesta sociálnej pomoci občanom mesta 
ďalším pilotným programom, urče-ďalším pilotným programom, urče-
ným pre prvákov základných škôl  ným pre prvákov základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Púchov, ktorým tak uľahčia povin-Púchov, ktorým tak uľahčia povin-
nosti rodičov nastávajúcich školá-nosti rodičov nastávajúcich školá-
čikov už v novom školskom roku čikov už v novom školskom roku 
2022/2023. 2022/2023. 

Pilotný program jednorazovej po-Pilotný program jednorazovej po-
moci je určený pre nastávajúcich ško-moci je určený pre nastávajúcich ško-
lákov a ich rodičov, ktorým tak Mesto lákov a ich rodičov, ktorým tak Mesto 
Púchov finančne odľahčí situáciu so Púchov finančne odľahčí situáciu so 
zabezpečovaním školských pomôcok, zabezpečovaním školských pomôcok, 
ktoré tak v aktuálnej situácii súvisiacej ktoré tak v aktuálnej situácii súvisiacej 
s vysokou infláciou môže byť pre nie-s vysokou infláciou môže byť pre nie-
ktorých skutočne finančne náročné.  ktorých skutočne finančne náročné.  
Z toho dôvodu vyšpecifikovala vedúca Z toho dôvodu vyšpecifikovala vedúca 
Oddelenia školstva a sociálnych vecí Oddelenia školstva a sociálnych vecí 
MsÚ Púchov Daniela Gabrišová spo-MsÚ Púchov Daniela Gabrišová spo-
ločne s riaditeľkami základných škôl ločne s riaditeľkami základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
a primátorkou mesta Katarínou Hene-a primátorkou mesta Katarínou Hene-
kovou, kovou, obsah povinnej výbavy pre obsah povinnej výbavy pre 
každého prváčika, ktorý v novom každého prváčika, ktorý v novom 
školskom roku 2022/2023 nastúpi školskom roku 2022/2023 nastúpi 
do prvého ročníka v niektorej zo do prvého ročníka v niektorej zo 
štyroch základných škôl v zriaďova-štyroch základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Púchov. teľskej pôsobnosti mesta Púchov. 

Riaditeľky ZŠ sa jednohlasne zhodli Riaditeľky ZŠ sa jednohlasne zhodli 
na edukačnej knižke z kategórie ma-na edukačnej knižke z kategórie ma-

ľovaného čítania, ako bezvýhradnej ľovaného čítania, ako bezvýhradnej 
súčasti obsahu balíčka. V tom si okrem súčasti obsahu balíčka. V tom si okrem 
iného nájdu žiaci potrebné výkresy, iného nájdu žiaci potrebné výkresy, 
pastelky, farbičky, zošity, písacie po-pastelky, farbičky, zošity, písacie po-
treby, a to všetko prakticky zabalené  treby, a to všetko prakticky zabalené  
v školskom vrecúšku, ďalej využiteľ-v školskom vrecúšku, ďalej využiteľ-
nom napríklad na prezuvky či telesnú nom napríklad na prezuvky či telesnú 
výchovu. Hodnota balíčka predstavuje výchovu. Hodnota balíčka predstavuje 
sumu 25 eur na každého žiaka, ktorý si sumu 25 eur na každého žiaka, ktorý si 
takéto prekvapenie nájde hneď v prvý takéto prekvapenie nájde hneď v prvý 
školský deň. Pilotný program hodnotí školský deň. Pilotný program hodnotí 
Daniela Gabrišová: Daniela Gabrišová: „Verím, že aj takouto „Verím, že aj takouto 
formou potešíme nielen budúcich prvá-formou potešíme nielen budúcich prvá-
kov, ale aj ich rodičov a tým podporíme kov, ale aj ich rodičov a tým podporíme 
ďalšie pilotné programy, zabezpečujúce ďalšie pilotné programy, zabezpečujúce 
pomoc občanom mesta, i do budúcnos-pomoc občanom mesta, i do budúcnos-
ti.“ti.“

Myšlienku pomoci s veľkým poteše-Myšlienku pomoci s veľkým poteše-
ním odsúhlasila aj príslušná Komisia ním odsúhlasila aj príslušná Komisia 
vzdelávania, kultúry, sociálneho zabez-vzdelávania, kultúry, sociálneho zabez-
pečenia a mládeže pri MsZ v Púchove, pečenia a mládeže pri MsZ v Púchove, 
ktorej členovia súhlasili aj s vynalože-ktorej členovia súhlasili aj s vynalože-
nými finančnými nákladmi, následne nými finančnými nákladmi, následne 
schválenými v rozpočte mesta Púchov. schválenými v rozpočte mesta Púchov. 

Primátorka mesta Katarína Heneko-Primátorka mesta Katarína Heneko-
vá ďalej uviedla, že spomínané pre-vá ďalej uviedla, že spomínané pre-
kvapenie pre prvákov môže byť tiež kvapenie pre prvákov môže byť tiež 
jednou z motivácií, prečo sa tešiť na jednou z motivácií, prečo sa tešiť na 
prvý školský deň: prvý školský deň: „Som veľmi rada, že „Som veľmi rada, že 
sa podarila ďalšia skvelá vec pre naše sa podarila ďalšia skvelá vec pre naše 
deti a rodiny, ktorým môžeme ako mesto  deti a rodiny, ktorým môžeme ako mesto  

v tejto neľahkej dobe pomôcť, a to náku-v tejto neľahkej dobe pomôcť, a to náku-
pom školských pomôcok pre prváčikov, pom školských pomôcok pre prváčikov, 
ktorí od septembra začnú navštevovať ktorí od septembra začnú navštevovať 
naše základné školy. Rodičia prvákov naše základné školy. Rodičia prvákov 
majú všeobecne veľké finančné výdav-majú všeobecne veľké finančné výdav-
ky, spojené s nástupom ich detí do školy,  ky, spojené s nástupom ich detí do školy,  
a ak im aspoň trošku zmiernime dopa-a ak im aspoň trošku zmiernime dopa-
dy na ich rozpočet, tak má tento pilotný dy na ich rozpočet, tak má tento pilotný 
projekt zmysel, a to bude jednoznačný projekt zmysel, a to bude jednoznačný 
dôvod v ňom pokračovať aj v ďalšom dôvod v ňom pokračovať aj v ďalšom 
školskom roku. Verím, že sa potešia aj školskom roku. Verím, že sa potešia aj 
samotné deti a aj takto sa navnadia do samotné deti a aj takto sa navnadia do 
štúdia, ktoré majú pred sebou. Ďakujem štúdia, ktoré majú pred sebou. Ďakujem 

vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vedúcej oddelenia školstva a sociálnych 
vecí Daniele Gabrišovej a jej tímu, a tak-vecí Daniele Gabrišovej a jej tímu, a tak-
tiež poslancom z príslušnej komisie, ktorí tiež poslancom z príslušnej komisie, ktorí 
tento projekt podporili.“tento projekt podporili.“

Nastávajúcim prváčikom prajeme Nastávajúcim prváčikom prajeme 
ešte príjemné a bezstarostné dni  ešte príjemné a bezstarostné dni  
v materských školách a do nadchádza-v materských školách a do nadchádza-
júceho obdobia, ktoré im otvorí brány júceho obdobia, ktoré im otvorí brány 
nového poznania, želáme len to naj-nového poznania, želáme len to naj-
lepšie, hlavne veľa chuti a radosti do lepšie, hlavne veľa chuti a radosti do 
učenia, a nezabudnuteľných chvíľ so učenia, a nezabudnuteľných chvíľ so 
spolužiakmi. spolužiakmi. 

Laura KrošlákováLaura Krošláková

Vyhodnotenie zápisu do 1. ročníka ZŠ pre šk. r. 2022/23

Novinka pre prvákov mestských základných škôl už 
v novom školskom roku
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V stredu 27. apríla 2022 sa v hlavnej sále 
Divadla Púchov stretli poslanci mestské-
ho zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 13 poslancov, ospravedlnili 
sa poslanci Miroslav Bučko, Viliam Karas, Ľubica Ku-
chařová, Marián Mišún a Rudolf Marman. Primátorka 
mesta Katarína Heneková po úvodných slovách dala 
priestor obyvateľom mesta, aby predložili svoje pri-
pomienky a dopyty. Nasledovala diskusia poslancov 
k problematike plánovanej novej mestskej športovej 
haly v areáli ZŠ J. A. Komenského. Poslanec za miest-
nu časť Pod Lachovcom Pavel Melišík vyjadril s tým-
to zámerom nesúhlas. Naopak väčšina poslancov sa  
v diskusii vyjadrila súhlasne. Primátorka mesta Ka-
tarína Heneková obhajovala projekt slovami, že ide 
najmä o sfunkčnenie a zatraktívnenie športového 
areálu, ktorý bude slúžiť predovšetkým pre žiakov ZŠ 
J. A. Komenského. Mesto reaguje na vyhlásenú po-
nuku štátu a chce získať na výstavbu externé finanč-
né zdroje (1,2 milióna EUR). Poslanec Peter Bílik argu-
mentoval súčasnou veľkou obsadenosťou telocviční 
v meste a zároveň  slabým záujmom detí o využitie 
trávnatej plochy na ZŠ J. A. Komenského. Viceprimá-
tor mesta Lukáš Ranik upozornil na skutočnosť, že je 
veľmi nákladné udržiavať kvalitný živý trávnik. Školy 
na to nemajú peniaze, a preto sú ihriská na ZŠ J. A. 
Komenského a ZŠ Gorazdova v takom zlom stave, že 
ich takmer nikto nevyužíva. Je preto lepšie s využi-
tím štátnych dotácií vybudovať umelý trávnik alebo 
novú halu.

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2021
Hlavným bodom rokovania zastupiteľstva bol Zá-

verečný účet Mesta Púchov za rok 2021 a hodnotiaca 
správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 
2021. Návrh vypracovala a predkladala vedúca eko-
nomického oddelenia Lucia Pružinská. Rozpočtové 
hospodárenie mesta v roku 2021 bolo prebytkové 
– hrubý prebytok predstavuje sumu 1 250 402,01 
EUR, očistený o nevyčerpané dotácie, náhrady spolo-
čenskej dreviny, prostriedky zo zábezpeky verejného 
obstarávania a zostatkov účtov potravín a stravy je  
v sume 849 612,39 EUR. Tieto sa presunú do rezerv-
ného fondu v plnej sume.

Rozpočet bol upravovaný celkovo 7x, celkové prí-
jmy boli splnené na 88,66 %, bežné príjmy na 100,34 
%, kapitálové príjmy boli splnené na 19,47 %. Výdav-
ky boli čerpané na 84,42 %, z toho bežné výdavky na 
93,45 % a kapitálové na 41,02 %. Záverečný účet tiež 
obsahuje prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fon-
du, fondu bežných výdavkov, fondu rozvoja bývania 
a sociálneho fondu. Materiál obsahuje aj výsledky 
hospodárenia obchodných spoločností založených 
mestom, oproti predchádzajúcim obdobiam k nim 
pribudla spoločnosť Autobusová doprava Púchov, 
a.s., v ktorej mesto v roku 2021 získalo 100% obchod-
ný podiel.

Zostatok úverov k 31.12.2021 bol 3 173 178,16 EUR, 
s pripočítaním prijatej návratnej finančnej výpomo-
ci v sume 412 948,00 EUR predstavuje v percentách 
19,33 % bežných príjmov roka 2020, splátky istiny  
a úrokov tvoria 4,44 % (pri výpočte sa skutočné bežné 
príjmy očisťujú o účelovo určené prostriedky vrátane 
transferov). Podmienku zákona o rozpočtových pra-
vidlách a zákona o rozpočtovej zodpovednosti Mes-
to Púchov spĺňa. Po prerokovaní stanoviska hlavnej 
kontrolórky a správy audítora za rok 2021 poslanci 
návrh jednomyseľne a bez výhrad schválili. Schválili 
tiež použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 
na tvorbu rezervného fondu vo výške 849 612,39 
EUR a zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 
2021 v sume -1 565 332,34 EUR na účet 428 - Nevy-

sporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Úprava rozpočtu Mesta Púchov
Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská 

predložila v ďalšom bode rokovania Úprava rozpočtu 
Mesta Púchov – apríl 2022 a návrh čerpania rezerv-
ného fondu Mesta Púchov. Išlo o navýšenie výdavkov 
v dôsledku zvýšenia cien energií – elektrická ener-
gia MsÚ (30 000,00 EUR), plyn ZUŠ (10 000,00 EUR), 
výmena žiaroviek verejného osvetlenia (70 000,00 
EUR), refinancovanie úveru ČSOB (-270 000,00 EUR)  
a asfaltovacie práce (200 000,00 EUR). Poslanci zme-
ny rozpočtu schválili a tiež schválili návrh čerpania 
rezervného fondu, kde hlavnými položkami boli: 150 
000,00 EUR pre MŠK (ihrisko Gorazdova - umelá trá-
va), 130 000,00 EUR - rekonštrukcia Školskej ul., 104 
500,00 EUR - parkovanie a park na Obrancov mieru, 
100 000,00 EUR - 4 stojiská polopodzemných kontaj-
nerov, 50 000,00 EUR - Lesopark, 33 000,00 EUR - par-
kovanie Gorazdova ul. a 30 000,00 EUR - doplnenie 
VO Okružná ul.

Investičné akcie Mesta Púchov
Vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného 

prostredia a stavebného úradu  Filip Makay predložil 
zastupiteľstvu Informáciu o aktuálnych investičných 
akciách Mesta Púchov. Zrealizované akcie v posled-
nom období: Interiérové žalúzie v Divadle Púchov 
(7 770,00 EUR), Parkovacie miesta Okružná ul. (33 
221,16 EUR). Prebieha realizácia nasledovných akcií: 
Prestavba objektov A a B na Kolonke, Pamäť lesa, 
Amfiteáter, Kompostáreň mesta Púchov, Rekonštruk-
cia časti komunikácie Komenského ul., Rekonštrukcia 
križovatky Komenského ul. A J. Kráľa, SOV – úprava 
priestoru pre CVČ, Rekonštrukcia cesty Ihrište, Úpra-
va priestranstva pred HZ Horné Kočkovce. Na úseku 
ŽP bol vysúťažený dodávateľ rekonštrukcie zelene 
v kruhových objazdoch, oddelenie participuje na 
príprave technických podkladov k zámerom vybu-
dovania nových športových zariadení v areáloch ZŠ 
Gorazdova a ZŠ J. A. Komenského, zároveň zabezpe-
čuje doklady k jednotlivým legislatívnym konaniam 
a v súlade so stanoviskom KV rieši možnosti sanácie 
ďalšej časti miestnej komunikácie v Keblí.

Dotácie z mestského rozpočtu
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Dani-

ela Gabrišová predložila poslancom na schválenie 
návrh dotácií: Tenisový klub Púchov - 2 000,00 EUR, 

Plavecký klub Matador Púchov, o.z. – 11 000,00 EUR, 
OZ ŠK ODEMA – Tenis – 2 000,00 EUR, Bedmintono-
vý klub RACQUETS – 4 000,00 EUR, 1. VOLEJBALOVÝ 
KLUB PÚCHOV – 9 500,00 EUR, Športový klub Púchov 
– 1 000,00 EUR, Klub hokejbalu a florbalu Púchov –  
6 000,00 EUR, Eva Rosinová AB KIDS academy – 
600,00 EUR, Krasoklub Púchov – 1 000,00 EUR a Stre-
disko Evanjelickej Diakonie v Púchove (detské jasle) 
– 1 500,00 EUR. Poslanci navrhnuté dotácie schválili.

Záver rokovania
Body programu Predaj, kúpa, Nájom, Správy  

o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ poslan-
ci prerokovali a schválili bez väčšej diskusie. V bode 
Rôzne sa poslanec a predseda ekonomickej komisie 
Daniel Lako opýtal, čo je nové v právnych sporoch 
mesta a mestských spoločností. Mestský právnik 
Anton Školek vo svojej odpovedi uviedol ako prí-
klad štyri právne spory, v ktorých zastupuje záujmy 
mesta. K sporu MŠK, ktorý prebieha od roku 2014  
a v ktorom si HK Púchov vymáha od MŠK čiastku 
zhruba 360 000 EUR uviedol, že pred týždňom bolo 
vo veci rozhodnuté na Okresnom súde v Považskej 
Bystrici tak, že súd žalobu v celom rozsahu zamietol 
a zaviazal zaplatiť aj trovy konania vo výške 100 %. 
Vyjadril sa tiež k sporu WOOD ENERGY s PTSM, kde 
išlo sumu 112 000 EUR za skladovanie odpadu. 

Tu mestský právnik zatiaľ na súdoch záujmy mesta 
obhájil, dokonca podal trestné oznámenie na poru-
šenie zákona, keďže bývalé vedenie mesta a PTSM 
neurobilo verejné obstarávanie. Ako ďalšie príklady 
sporov uviedol spor Eurobuilding s mestom o 700 
000 EUR (Divadlo Púchov) a spor GODUR s mestom 
o 214 000 EUR (Malý župný dom), kde vidí počiatok 
problémov v porušovaní zákonov zo strany bývalého 
vedenia mesta. 

Na záver Anton Školek k týmto sporom pripojil po-
známku o billboarde bývalého primátora Mariána 
Michalca, na ktorom je uvedené slovo „poriadok“. 
Vyslovil sa, že on má inú predstavu o poriadku, keďže 
v týchto sporoch vychádza najavo, že Marián Micha-
lec ako primátor podpisoval zmluvy bez verejného 
obstarávania alebo bez schválenia mestským zastu-
piteľstvom, čo bolo v rozpore s platnou legislatívou. 

Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva je plánované na 
jún.

Slavomír Flimmel

Poslanci schválili Záverečný účet mesta Púchov za r. 2021
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Mestská polícia Polícia informuje

Poverený policajt Obvodného oddelenia PZ  
v Púchove vzniesol obvinenie 52-ročnému mužo-
vi pre prečin nebezpečného vyhrážania.

Vo večerných hodinách v rodinnom dome  
v jednej z obcí v okrese Púchov mal obvinený 
svoju manželku udrieť do hlavy plastovou fľašou  
s vodou a následne ju mal aj fyzicky napadnúť, pri-
čom sa jej mal vyhrážať, že ju zabije. Po tom, ako 
privolala políciu, sa mal obvinený ísť schovať do 
prístavby vedľa domu s tým, že sa mal poškodenej 

vyhrážať, že si to odskáče.
Aj po príchode hliadky polície mal muž man-

želke vulgárne nadávať a opätovne sa vyhrážať 
zabitím. Svojím konaním vzbudil u poškodenej 
dôvodnú obavu o svoj život a zdravie. Zároveň 
bol podaný podnet na návrh na väzobné stíhanie 
obvineného.  Za uvedené konanie hrozí v zmysle 
zákona trest odňatia slobody na šesť mesiacov až 
tri roky. 

KR PZ Trenčín

Manželku udrel plastovou fľašou s vodou 
po hlave a vyhrážal sa jej smrťou

Považskobystr ic-
kí kriminalisti pát-
rajú po nezvestnej 
48-ročnej Martine 
Crkoňovej z Púcho-
va. Martina odišla 21. 
apríla ráno z domu 
na neznáme miesto. 
Naposledy sa ozvala 
25. apríla doobeda. 
Vtedy uviedla, že je 

v nemocnici v Považskej Bystrici na kontrole. Od 

vtedy sa viac neozvala a nepodala o sebe žiadnu 
správu. Nie je známe miesto, kde sa momentálne 
zdržiava. 

Martina je asi 165 cm vysoká, plnoštíhlej posta-
vy. Má krátke hnedé vlasy (mikádo) a hnedé oči. 
Chýba jej predný horný zub a je možné, že pokriv-
káva na ľavú nohu. 

Ak ste ju videli, kontaktujte nás na tiesňovej lin-
ke polície 158 alebo na našom facebooku, formou 
súkromnej správy.  

KR PZ Trenčín

Polícia pátra po nezvestnej Martine Crkoňovej

Zľakol sa
Na požiadanie stálej služby Obvodného od-

delenia Policajného zboru v Púchove zasaho-
vala hliadka mestskej polície v herni na Nábreží 
slobody. Podľa oznámenia mal do prevádzky 
vojsť neznámy muž, ktorý odmietol predložiť 
občiansky preukaz a nechcel opustiť priestory 
herne. Hliadku po príchode na miesto infor-
movali pracovníci súkromnej bezpečnostnej 
služby, že muž sa mal vrátiť z výkonu trestu  
a z prevádzky odišiel ešte pred príchodom hli-
adky mestskej polície. K poškodeniu prevádzky 
nedošlo.

Búchal na nesprávne dvere
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa krátko po 
polnoci dobíjal neznámy muž pod vplyvom 
alkoholu. Hliadka na mieste v medzidverovom 
priestore našla muža z Dohnian, ktorý hliadku 
informoval, že sa chcel dať ošetriť na pohoto-
vosti, keďže ho neznáma osoba mala udrieť 
do tváre. Mestskí policajti mužovi vysvetlili, že 
pohotovosť je až v Považskej Bystrici. Následne  
z miesta odišiel. 

Zobudili ho
Hliadka púchovskej mestskej polície zasaho-

vala na Ulici dvory, kde podľa telefonického 
oznámenia neznámy muž ležal vedľa cesty na 
betóne, čím vzbudzoval verejné pohoršenie. 
Hliadka našla na mieste bezvládne ležať opité-
ho muža. Mestskí policajti ho prebudili, pries-
tupok vyriešili napomenutím a muža z miesta 
vykázali. 

Skutok sa nestal...
Hliadka mestskej polície preverovala tele-

fonické oznámenie, podľa ktorého sa mužovi 
z Púchova vyhrážala susedka. Hliadka po prí-
chode na Moravskú ulicu našla muža, ktorý sa 
sťažoval. Bol evidentne pod vplyvom alkoholu 
a hliadke sa priznal, že susedka sa mu nevy-
hrážala. Krivo obvinená susedka mestských 
policajtov informovala, že jej sused požíva  
v nadmernej miere alkoholické nápoje a robí 
jej schválnosti. Hliadka ju informovala, že môže 
na oddelenie mestskej polície podať oznáme-
nie o spáchaní priestupku. Žena povedala, že 
nechce nič oznámiť.             MsP Púchov

Aj v minulom týždni riešili hliadky púchovskej 
mestskej polície niekoľko prípadov „svojského“ par-
kovania na území mesta. Vinníci zaplatili pokuty.

Na cestách okresu Púchov sa počas prvých troch 
mesiacov tohto roka stalo 11 dopravných ne-
hôd, čo je o dve menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. Nehody si vyžiadali jeden ľudský 
život, jeden človek utrpel ťažké a štyria ľudia ľahké 
zranenia. Za prvé tri mesiace tohto roka spôsobi-
li päť dopravných nehôd v Púchovskom okrese 
osoby pod vplyvom alkoholu. V porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom ich počet stúpol o štyri. 

Za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 došlo 
na cestách v Trenčianskom kraji k 240 dopravným 
nehodám (+49), z toho s následkom na živote ale-
bo zdraví bolo 85 dopravných nehôd (+30). Pri do-
pravných nehodách bolo 9 osôb usmrtených (+7), 
13 osôb bolo ťažko zranených (-5) a 96 osôb ľah-
ko zranených (+37). Najviac dopravných nehôd 
v Trenčianskom kraji sa stalo v okrese Prievidza 

(77), najmenej v okrese Púchov a Partizánske (po 
11). Púchovský okres je jediný v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji, kde počet dopravných nehôd 
medziročne klesol. 

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných 
nehôd zistené v 31 prípadoch (+3). Pri týchto do-
pravných nehodách bola 1 osoba usmrtená (0), 
žiadna osoba nebola ťažko zranená (-1) a 6 osôb 
bolo ľahko zranených (-2).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo naj-
viac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom 
alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (11), 
žiadna dopravná nehoda, ktorú by zavinil vodič 
pod vplyvom alkoholu, sa nestala v okrese Nové 
Mesto nad Váhom.

KR PZ Trenčín  
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel

Počet nehôd v okrese Púchov klesol
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Mesto Púchov zrealizovalo  
v uplynulých dvoch mesiacoch 
(marec a apríl) verejné obstará-
vanie za účelom výberu firmy pre 
realizáciu revitalizačných prác 
na dvoch kruhových objazdoch 
– pri Tescu a gymnáziu – na ktoré  
v druhej polovici roka 2021 objed-
návalo vizualizáciu s následným 
vypracovaním realizačnej doku-
mentácie. Realizačné práce na 
revitalizácii kruhových objazdov 
tak postupne sa začnú od 3. mája. 

Zámerom revitalizácie kruhového 
objazdu v centre mesta, medzi bu-
dovou Gymnázia Púchov a hlavným 
parkoviskom, a kruhového objazdu 
medzi čerpacou stanicou Slovnaft  
a Tescom, je modernizácia a zároveň 
vytvorenie celoročne, ekologicky  
i esteticky, atraktívneho prostredia, 
a to vďaka bohatej flóre, pozostáva-
júcej z trvaliek (rudbekia, perovskia, 
šalvia, echinacea, rebríček, veterni-
ca, gaura) v kombinácii s okrasný-
mi trávami (pérovec), doplnenými 
o jarné cibuľoviny (tulipán, narcis, 
okrasný cesnak). Tieto sezónne pre-
menlivé prvky dopĺňajú stálozelené 
živé ploty (zemolez). V strede kruho-
vého objazdu je navrhnutá štrková 
plocha, ktorá sa môže počas roka 
využiť na sezónnu výzdobu, naprí-
klad vianočné osvetlenie. Námetom 
na vnútorné rozdelenie kruhového 
objazdu pri Gymnáziu Púchov bol 

starší erb mesta v podobe margaré-
ty, jeho dominantou by podľa návr-
hov spoločnosti Záhradnícke služby 
KLAČANSKÝ, s.r.o. mala byť socha sv. 
Margity. 

Rovnako aj kruhový objazd medzi 
ČS Slovnaft a Tescom, kde ostane 
na svojom mieste existujúci totem 
mesta, vyplnia rovnaké vegetačné 
úpravy a trvalky, okrasné trávy či 
jarné cibuľoviny, pričom dôjde aj  

k upraveniu priľahlých plôch kruho-
vého objazdu. 

O revitalizácii kruhových objazdov 
v meste hovorí bližšie primátorka 
mesta, Katarína Heneková: „Kruho-
vé objazdy v meste tvoria vstupnú 
bránu do mesta, kedy si nielen kaž-
dý občan mesta, ktorý ide do práce 
alebo z práce, bude môcť potešiť oči 
počas roka meniacou sa kvetinovou 
výzdobou „kruháčov“, ale aj každý 
návštevník či turista, ktorý zavíta 
do nášho mesta. Spojenie kvetov 
a starého erbu mesta je krásnym 
symbolom Púchova a verím, že po 

uskutočnení celej revitalizácie sa 
podarí doplniť aj sochu sv. Margity. 
S celým projektom budú spojené aj 
čiastočné obmedzenia, a tak prosím 
o trpezlivosť a opatrnosť. Som pre-
svedčená, že výsledok bude stáť za 
to.“

Práce, ktoré bude realizovať spo-
ločnosť LOTOS – garden s.r.o., začnú 
na kruhovom objazde pri Gymnáziu 
Púchov už od utorka 3. mája 2022, 

kedy bude odstránená krovitá zeleň, 
následne sa bude navážať substrát  
a pokračovať v ďalších prácach. Pre-
to Vás prosíme, aby ste ostali trpez-

liví a ohľaduplní na ceste mestom  
v týchto lokalitách, na ktoré realizá-
tor upozorní viditeľnými značkami. 

Laura Krošláková

Revitalizácia dvoch kruhových objazdov 
v meste Púchov sa začína v mesiaci máj
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Literárna súťaž Čarovanie perom

Kultúrne akcie sa po pandémii poma-Kultúrne akcie sa po pandémii poma-
ly ale isto rozbiehajú aj v našom meste. ly ale isto rozbiehajú aj v našom meste. 
Kultúru podporuje tiež hudobný klub Kultúru podporuje tiež hudobný klub 
Queen’s pub Púchov, v ktorom minu-Queen’s pub Púchov, v ktorom minu-
lý týždeň začal zaujímavý projekt na lý týždeň začal zaujímavý projekt na 
podporu pôvodnej hudobnej tvorby  podporu pôvodnej hudobnej tvorby  
a textu v slovenčine. Ako prvá sa v pro-a textu v slovenčine. Ako prvá sa v pro-
jekte predstavila považskobystrická jekte predstavila považskobystrická 
kapela Dany moment. Štyria členovia kapela Dany moment. Štyria členovia 
skupiny (Denis Kolek, Alex Šulavík, skupiny (Denis Kolek, Alex Šulavík, 
Michal Sluštík a Marek Jurčík) hrajú  Michal Sluštík a Marek Jurčík) hrajú  
v klasickom rockovom obsadení - bicie, v klasickom rockovom obsadení - bicie, 

basa, gitara a spev. Ich tvorba je pre-basa, gitara a spev. Ich tvorba je pre-
važne punk-rocková s prvkami funku  važne punk-rocková s prvkami funku  
a hip-hopu, čo ju robí veľmi zaujíma-a hip-hopu, čo ju robí veľmi zaujíma-
vou a odlišnou od iných rockových ka-vou a odlišnou od iných rockových ka-
piel. Sami svoj vlastný žáner nazývajú piel. Sami svoj vlastný žáner nazývajú 
frap-rock. Zatiaľ vydali album Nymfo-frap-rock. Zatiaľ vydali album Nymfo-
mamka a minulý týždeň zverejnili na mamka a minulý týždeň zverejnili na 
Youtube svoj najnovší klip s piesňou Youtube svoj najnovší klip s piesňou 
Moje srdce. Moje srdce. 

Projekt finančne podporili: SOZA, Projekt finančne podporili: SOZA, 
AHKS a Fond na podporu umenia. AHKS a Fond na podporu umenia. 

Slavomír FlimmelSlavomír Flimmel
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Mesto Púchov prijalo šesť projekto-Mesto Púchov prijalo šesť projekto-
vých návrhov, ktoré sa budú uchádzať vých návrhov, ktoré sa budú uchádzať 
o dotáciu z participatívneho rozpočtu. o dotáciu z participatívneho rozpočtu. 
Úloha občanov nekončí účasťou na Úloha občanov nekončí účasťou na 
voľbách raz za štyri roky, participa-voľbách raz za štyri roky, participa-
tívny rozpočet im umožňuje priamo tívny rozpočet im umožňuje priamo 
sa zapojiť do procesu rozhodovania  sa zapojiť do procesu rozhodovania  
o prioritách týkajúcich sa ich mesta o prioritách týkajúcich sa ich mesta 
či mestskej časti. Participatívny roz-či mestskej časti. Participatívny roz-
počet je proces priamej, dobrovoľnej  počet je proces priamej, dobrovoľnej  
a všeobecnej demokracie zabezpe-a všeobecnej demokracie zabezpe-
čujúcej ľuďom možnosť diskutovať čujúcej ľuďom možnosť diskutovať 
o všetkom, čo sa týka verejného roz-o všetkom, čo sa týka verejného roz-
počtu a politiky a zároveň prijímať počtu a politiky a zároveň prijímať 
relevantné rozhodnutia. Občan tak relevantné rozhodnutia. Občan tak 
nielen volí poslancov mestského za-nielen volí poslancov mestského za-
stupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý stupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý 
do procesu rozhodovania o prioritách do procesu rozhodovania o prioritách 
týkajúcich sa jeho mesta či mestskej týkajúcich sa jeho mesta či mestskej 
časti. Obyvatelia majú možnosť pro-časti. Obyvatelia majú možnosť pro-
stredníctvom podaných návrhov pre-stredníctvom podaných návrhov pre-
zentovať, čo im v meste chýba, a čo by zentovať, čo im v meste chýba, a čo by 
v ňom chceli vylepšiť.v ňom chceli vylepšiť.

Diskusné fórum sa uskutočnilo Diskusné fórum sa uskutočnilo 
vo štvrtok, 28.04.2022 o 13.00 h  vo štvrtok, 28.04.2022 o 13.00 h  
v priestoroch mestského úradu. Na v priestoroch mestského úradu. Na 
tomto stretnutí participanti verejne tomto stretnutí participanti verejne 
prezentovali svoje návrhy projektov prezentovali svoje návrhy projektov 
a následne bude spustené hlasova-a následne bude spustené hlasova-

nie od 03.05.2022.nie od 03.05.2022.
Postupne sa predstavili participanti  Postupne sa predstavili participanti  

s nasledovnými projektami:s nasledovnými projektami:
1. Ing. Jaroslav MARTIŠ - „Socha víly 1. Ing. Jaroslav MARTIŠ - „Socha víly 

Lachovienky pri turistickom chodníku Lachovienky pri turistickom chodníku 
na Ilonku.“na Ilonku.“

2. Ján KOVÁČIK - „Renovácia kaplnky 2. Ján KOVÁČIK - „Renovácia kaplnky 
a okolia Sv. Janka v Nosiciach“a okolia Sv. Janka v Nosiciach“

3. Mário HALUŠKA (Klub hokejbalu 3. Mário HALUŠKA (Klub hokejbalu 
a florbalu Púchov) - „Podpora a rozvoj a florbalu Púchov) - „Podpora a rozvoj 
talentovanej mládeže“talentovanej mládeže“

4. Ing. Peter ROSINA - „Zastrešenie  4. Ing. Peter ROSINA - „Zastrešenie  
a obnova pódia v Nosiciach“a obnova pódia v Nosiciach“

5. Ľudmila ŠEDÍKOVÁ, v zastúpení 5. Ľudmila ŠEDÍKOVÁ, v zastúpení 
Mgr. Marián MIŠÚN - „Robíme to pre Mgr. Marián MIŠÚN - „Robíme to pre 
deti“deti“

6. PaedDr. Alena STRÝČKOVÁ - „HAU 6. PaedDr. Alena STRÝČKOVÁ - „HAU 
park – priestor pre psičkárov“park – priestor pre psičkárov“

Medzi najúspešnejšie návrhy oby-Medzi najúspešnejšie návrhy oby-
vateľov s najviac hlasmi získanými vo vateľov s najviac hlasmi získanými vo 
verejnom hlasovaní bude prerozdele-verejnom hlasovaní bude prerozdele-
ných 6 000 eur z mestského rozpoč-ných 6 000 eur z mestského rozpoč-
tu. Maximálna výška financií na jeden tu. Maximálna výška financií na jeden 
projektový návrh je 2 000 eur. To ale projektový návrh je 2 000 eur. To ale 
neznamená, že projekt nemôže byť  neznamená, že projekt nemôže byť  
v nižšej hodnote. Samospráva plánuje v nižšej hodnote. Samospráva plánuje 
posilniť komunikáciu, zlepšiť infor-posilniť komunikáciu, zlepšiť infor-
mačné platformy o participatívnom mačné platformy o participatívnom 
rozpočte a dostať projekty bližšie  rozpočte a dostať projekty bližšie  

k ľuďom. k ľuďom. 
Verejné hlasovanie za 3 víťazné Verejné hlasovanie za 3 víťazné 

projekty je naplánované projekty je naplánované od 3. mája  od 3. mája  
a potrvá do 17. májaa potrvá do 17. mája. Mesto zabez-. Mesto zabez-
pečí distribúciu jedného hlasovacieho pečí distribúciu jedného hlasovacieho 
lístka do každej domácnosti prostred-lístka do každej domácnosti prostred-
níctvom Púchovských novín. V rámci níctvom Púchovských novín. V rámci 
jedného hlasovacieho lístka môžu jedného hlasovacieho lístka môžu 
hlasujúci vybrať maximálne 3 zo 6 pro-hlasujúci vybrať maximálne 3 zo 6 pro-
jektov, ktoré považujú za dôležité či jektov, ktoré považujú za dôležité či 
zaujímavé, a žiadajú o ich financovanie  zaujímavé, a žiadajú o ich financovanie  
z Participatívneho rozpočtu pre Pú-z Participatívneho rozpočtu pre Pú-
chov v roku 2022. chov v roku 2022. 

Vyplnený hlasovací lístok budú môcť Vyplnený hlasovací lístok budú môcť 
obyvatelia odovzdať na podateľni obyvatelia odovzdať na podateľni 
Mestského úradu v Púchove, kde sa Mestského úradu v Púchove, kde sa 
bude nachádzať hlasovacia urna, a to bude nachádzať hlasovacia urna, a to 
v čase úradných hodín MsÚ. v čase úradných hodín MsÚ. 

Hlasovanie o projektoch sa bude  Hlasovanie o projektoch sa bude  
realizovať aj elektronicky. Viac informá-realizovať aj elektronicky. Viac informá-
cií o jednotlivých projektoch ako i spô-cií o jednotlivých projektoch ako i spô-
sobe elektronického hlasovania obča-sobe elektronického hlasovania obča-
nia nájdu na webovej stránke mesta  nia nájdu na webovej stránke mesta  
a na Facebooku Mesta Púchov.a na Facebooku Mesta Púchov.

Zuzana Brindzová, vedúca odd. Zuzana Brindzová, vedúca odd. 
organizačného a vnút. správy MsÚorganizačného a vnút. správy MsÚ

Projekty participatívneho rozpočtu prešli cez 
diskusné fórum, nasledovať bude hlasovanie

PA RT ICIPA T ÍV N Y 
ROZPOČE T  

ME ST A  PÚ CH OV  2 0 2 2

HLASOVACÍ LÍSTOK
MENO, PRIEZVISKO, TITUL:

VEK: ADRESA:

EMAILOVÁ ADRESA:

V prípade vyplnenia budete informovaní o výsledkoch hlasovania 

a o organizácii ďalšieho ročníka Participatívneho rozpočtu mesta

Púchov. 

HAU park - priestor pre psíčkarov

Robíme to pre deti

Podpora a rozvoj talentovanej mládeže

Socha víly Lachovienky pri turistickom chodníku na Ilonku

Zastrešenie a obnova pódia v Nosiciach

Renovácia kaplnky a okolia Sv. Janka v Nosiciach
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11110000--11220000 RReeggiissttrráácciiaa    ++  pprríípprraavvaa  bbooxxoovv
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11660000 VVyyhhooddnnootteenniiee  –– ooddoovvzzddaanniiee  cciieenn
11770000 TToommbboollaa
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Tak ako každý rok, i tento sme si 
pripomenuli významný a dôležitý 
deň pre našu planétu – Deň Zeme. 
S pevným odhodlaním urobiť pre 
našu Zem niečo dôležité, si žiaci  
a pedagógovia zo ZŠ s MŠ Slovanská 
v Púchove pripomenuli tento deň 
rôznymi zaujímavými aktivitami.

Deti z materskej školy sa rozpráva-
li o triedení odpadu. Povedali si, že 
jeho recyklácia je dôležitá pre našu 
planétu. Prostredníctvom rôznych 
výtvarných techník si vyrobili če-
lenky s logom Zeme a vytvorili pla-
gát - okolo zemegule obtláčali svoje 
ruky. Ruky, ktorými môžu pomôcť, 
aby bolo naše okolie krajšie. I naši 
najmenší si natiahli rukavice a spolu 
vyzbierali odpadky v okolí materskej 
školy. Vyzbieraný odpad potom vyt-
riedili do pripravených odpadových 
nádob (papier, plast, sklo). Na záver 
si na chodník nakreslili, čo sa im na 
našej planéte najviac páči.

Žiaci základnej školy sa prvé dve 
vyučovacie hodiny venovali výro-
be papierového stromu a na škol-
skom dvore vytvorili živú zemeguľu  
v modrých a zelených farbách, ktorú 
z výšky nafotil lietajúci dron. Mladší 
žiaci sa venovali úprave okolia školy. 
Do plastových vriec vyzbierali drob-
ný odpad (od pani riaditeľky dostal 
každý žiak hygienické rukavice)  
a polámané konáre zo stromov od-

niesli do školského kompostoviska. 
Krásnu zemeguľu nakreslili farebný-
mi kriedami na chodníky pri budove 
školy.

Do úpravy okolia školy sa zapo-
jili i starší žiaci, ktorí pod vedením 
svojich triednych učiteľov odvážne  
a vytrvalo čistili od odpadkov okolie 
brehu rieky Váh v mestskej časti Hor-
né Kočkovce. Vyčistili Ulicu Terézie 
Vansovej, Spojovú a tiež Železničnú 
ulicu. V trávnatých porastoch vyzbi-
erali množstvo zbytočného odpadu, 
ktorý tam zostal nielen po rozvodne-
nej rieke, ale najmä po ľuďoch, ktorí 
si mýlia breh rieky s odpadkovým 
košom. Starší žiaci taktiež obnovili 
novými liečivými bylinkami našu 
školskú záhradu a do maľovaných 
črepníkov vysadili krásne farebné 
kvety, ktoré budú skrášľovať náš 
školský dvor.

Po náročnom dni sa vracali do ško-
ly síce unavení, no v tvárach im bolo 
vidno spokojnosť z dobre vykona-
nej práce. Naše veľké ĎAKUJEME 
patrí všetkým, ktorí svojou ocho-
tou a snahou prispeli k čistejšiemu 
okoliu v blízkosti školy. Chceme sa 
poďakovať za spoluprácu VMČ č. 7 
v Horných Kočkovciach a Podniku 
technických služieb mesta Púchov 
za odvoz nazbieraného odpadu.

ZŠ s MŠ Slovanská 

22. apríl je venovaný Zemi, ako je-
diného miesta, ktoré máme na život. 
V modernom ponímaní je to envi-
ronmentálny sviatok, upozorňujúci 
ľudí na ničenie životného prostredia. 
Pripomíname si ho už 52 rokov. Z roka 
na rok je intenzita jeho ochrany dôleži-
tejšia z dôvodu zhoršujúceho sa stavu 
našej planéty – domova, ktorý musíme 
chrániť aj pre budúce generácie. 

Naša škola sa každoročne zapája do 
tejto myšlienky tradičnou aktivitou – 
úpravou vonkajšieho prostredia. Oko-
lie školy sme vyupratovali, vyčistili. 
Dali sme priestor aj osvete. Pripravili 
sme prezentácie pre žiakov a učiteľov 
poukazujúce na stav našej Zeme. Té-
mou „Chráň našu planétu“ vedieme 
žiakov k jej ochrane prostredníctvom 
konkrétnych činov a hoci len malými 
drobnosťami, ktoré vykonávajú sami 
od seba, môžu docieliť veľké zmeny. 
Začnú žiť život, ktorý nebude ubližo-
vať životnému prostrediu, triediť od-
pad, menej nakupovať, podporovať 
pestovanie organických plodín, cesto-
vať hromadnými prostriedkami, chrá-
niť prírodu a iné ďalšie aspekty, ktoré 
napomôžu ozdraviť životné prostre-
die. Rokmi plytvania, produkovania  
a znečisťovania sme si ho zničili tak, že 
potrebuje pomocnú ruku, a to okamži-
te a hneď, lebo sa môže stať, že hoci 
budeme žiť materiálne naplnený, do-
statočne zásobovaný život, ale krátky  
a chorý. Ako symbol života sme zasa-

dili strom, ktorý sme nazvali Stromom 
školy. Myslíme si, že sadenie nových 
stromov môže byť skvelým riešením  
v boji s klimatickými zmenami.

A keďže sa naša škola v poslednom 
období zapojila do projektu Elektro-
odpad Dopad 5, motivovali sme štu-
dentov počas Dňa Zeme meniť svoje 
konanie i v tejto oblasti. Teda zaslúžili 
sa o to Karolína Sládeková a Viktória 
Jurkovičová z 1. C. Sú presvedčené, že 
sa o tom nestačí len učiť, ale že treba 
u žiakov zvyšovať environmentálne 
cítenie. Schválne píšeme „cítenie“, veď 
to prinieslo pozitívne emocionálne zá-
žitky i zistenia, ako mladí ľudia vníma-
jú prírodu v dnešnej dobe preplnenej 
modernými technológiami.

A čo vlastne tento projekt zahŕňa? 
Na „správny“ zber elektroodpadu sme 
získali špeciálne zberné nádoby. Pátrali 
sme, aká je situácia s elektroodpadom 
v učebniach a snažili sa túto situáciu 
zlepšiť. Ale hlavne, chceli sme ukázať 
možnosti vlastného spotrebiteľského 
správania sa.

Sme radi, že rôzne granty a iniciatívy 
podporujú naše kroky, ktoré pomá-
hajú škole a životnému prostrediu. 
Špeciálne nás teší zapájanie sa žiakov 
pri hľadaní cesty k zdravšej, zelenšej  
a aktívnejšej škole a spoločnosti. Všet-
ko okolo nás si predsa zaslúži našu 
úctu. 

Jana Kucharíková, 
Slávka Lišaniková 

1. Mestské zastupiteľstvo v Púchov 
dňa 29. 3. 2022 schválilo podrobnos-
ti o podmienkach spôsobu, účasti  
a vykonania voľby hlavného kontroló-
ra mest a Púchov a náležitosti prihláš-
ky a vyhlasuje deň konania voľby hlav-
ného kontrolóra mesta Púchov na 22. 
6. 2022 s termínom nástupu do funkcie 
od 1. 7. 2022. Termín ukončenia podá-
vania prihlášok: najneskôr 14 dní pred 
dňom konania voľby, t. j. do 7. 6. 2022 
do 12.00 hod.

2. Mesto Púchov oznamuje ponuku 
na obsadenie pracovnej pozície od-
borný referent stavebného poriadku 
na Oddelení výstavby, investícií, život-
ného prostredia a stavebného úradu. 
Predpokladaný termín nástupu: doho-

dou. Uchádzači na vyhlásenú pozíciu 
doručia písomnú žiadosť spolu s poža-
dovanými dokladmi najneskôr do 6. 5. 
2022 do 12.00 hod.

3. Mesto Púchov vyhlasuje výberové 
konanie na pracovné miesto prísluš-
ník Mestskej polície Púchov. Žiados-
ti spolu s požadovanými dokladmi  
v súlade s kvalifikačnými predpokladmi  
a požiadavkami doručte do 6.5.2022 
do 12.00 hod.

Poznámka: Požadované kvalifikač-
né predpoklady, kritériá, požiadavky  
a zoznam požadovaných dokladov 
boli zverejnené v Púchovských no-
vinách č. 14 a sú na úradnej tabuli  
a webe mesta Púchov.

Mestský úrad Púchov

OZNAMY MESTA PÚCHOV

22. apríl - Deň Zeme v Základnej 
škole s materskou školou Slovanská

Deň Zeme očami Spojenej školy I. Krasku
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ŽUPNÝ DOM
Zmena programu vyhradená. Viac na fb a osobitných plagátoch.

3. 19/00 h, podkrovie Župného domu, vstupné: 6 € predpredaj, 7 € na mieste
PÚCHOV: BEST OF NA PIONIERI 
A JAWE S MAREKOM SLOBODNÍKOMU

T

Video, slide show a pozoruhodné aj vtipné rozprávanie 
banskobystrického cestovateľa Mareka Slobodníka zo
všetkých ciest absolvovaných na Pionieri a Jawe 250.

5. 19/00 h, Divadlo Púchov, vstupné: 5 € (podkladňa divadla a na odd. kultúry a kina)
ZEM SPIEVA: POCTA FILMU 
S HUDOBNÝM SPRIEVODOM ZUŠŠT

Majstrovské dielo skomponované Máriou Jašurdovou
a prevedené vokálnou skupinou Harmony. Kto preme-
škal toto jedinečné podujatie minulý rok, má druhú šancu.

MÁJ 2022

11. 19/00 h, čitáreň Župného domu, vstupné: 3 €
MYŠLIENKOVO: KVÍZ O KRITICKOM MYSLENÍST Rozoznáte klamlivý argument, manipulatívny graf či foto-
montáž? Vidíte trollom na prsty? Nenecháte sa uspať tára-
ním politikov? Zistíte to v kvíze o kritickom myslení s Já-
nom Markošom, spisovateľom a lektorom kritic. myslenia.  

13. 17/00 h, Europark/podkrovie Župného domu, vstupné: 3 €
STREETART PARK: GRAFITY A STREET ARTPI

Decká pozor! Pripravili sme pre vás kurz gra�ty a street art 
umenia pre začiatočníkov. Spoznáte históriu tohto umenia,
umelcov a ich diela, naskicujete si jednoduchý sketch a uká-
žeme si tiež rôzne techniky sprejovania a maľby na stenu.

10.
24.

18/00 - 20/30 h, podkrovie Župného domu, vstupné: 15 € /jedna dielňa, 28 €/dve
VODA A FARBA: VÝTVARNÉ DIELNE

U
T Nechajte sa inšpirovať krásou farebnej jarnej atmosféry 

a odhaľte v sebe maliara vodovými farbami a akvarelom. 
Dielne sú vhodné pre začiatočníkov i pokročilých. Povedie 
ich skúsená tvorilka Eňa Joachymstálová.

/OZ POTVORA/

14. 20/00 h, podkrovieŽupného domu, vstupné: 7 €
KONCERT: JAKUB URSINY & TETRO FATALSO Po spoluprácach, v ktorých sa Jakub Ursiny venuje odkazu 
svojho otca Deža, prichádza so svojím vlastným projektom.

28. 18/00 h, čitáreň Župného domu, vstupné: 5 €
FESTIVAL POÉZIA: NAMIERENÉ NA ČLOVEKASO Na tématiku ľudskosti prijala pozvanie Mila Haugová a Vale-
rij Kupka. Hudobný hosť: ženský spevácky zbor Neha.

Kultúra
3.5.,  4.5.,  11.5.,  12.5.,  16.5.,  18.5.,  23.5.,  25.5.,  30.5.,
tanečná sála     18.30 h 
BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT  
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako klasické 
lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, je vhodná na 
cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň aspoň chvíľku len 
pre seba... Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 1 vstup 3 €. 

Utorok   10.5.,    17.5.,    24.5.,     tanečná sála     19.00 h
MODERNÁ  KALANETIKA 

Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsledky.  Lektorka kurzu  Lenka Dašková. 1 lekcia 3 €. Info 
na č.t. 0908 718 662, kultura@puchovskakultura.sk

Utorok    17.5.,    24.5. 2022    učebňa č.1     16.00 h
KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH 

! Chcete vedieť ako zaplátať, zašiť alebo niečo vytvoriť? Všetko sa naučíte na kurze šitia. 
Či už sa chcete naučiť iba základy a spríjemniť si voľný čas, alebo sa šitiu chcete vážne 
venovať, táto ponuka je ako „šitá“ priamo pre vás! 2x v mesiaci po 4 hodiny. Do kurzu je 
nutné sa prihlásiť emailom: kultura@puchovskakultura.sk, alebo 0908 718 662

Streda  4.5.,  11.5.,  18.5.,  25.5.       tanečná sála     17.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný napríklad pre 
ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť uvoľniť a rozhýbať te-
lo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. Info: 0905 326 794, kultura@
puchovskakultura.sk

Nedeľa 15.5.    veľká sála    16.00 h  
NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: AKO SA ZBAVIŤ DRAKA 
Premiéra DDS TRPASLÍCI. Réžia Ivana Huličiarová.

VEĽKÁ ČÓRKA 
Premiéra DDŠ OCHOTNÍČEK.Réžia Peter Hudák.

Vstupné 4 €, predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk 
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Reštaurácia Púchovčan 
Cena menu: 5 €
Utorok:3.5.
Polievka: Falošná držková z hlivy l
1. Hovädzie varené, sviečková  
omáčka, varená knedľa
2. Morčacie prsia na mexický spôsob, 
dusená ryža
Streda: 4.5.
Polievka: Kapustová s párkom l
1. Tatranské bravčové soté  
v zemiakovej placke
2. Zapekaný kurací rezeň s herme-
línom a hruškou, dusená ryža
Štvrtok:5.5.
Polievka: Fazuľová domáca s rezan-
cami l 
1. Srbské bravčové ražniči, varené 
zemiaky
2. Hovädzie frankfurtské mäso,  
slovenská ryža
Piatok: 6.5.
Polievka: Strúčková na kyslo 
1. Gazdovské kuracie stehno pečené 
na kapuste, opekané zemiaky
2. Rizoto z bravčového mäsa so syrom, 
kapustový šalát

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: od 5,00 €
Utorok: 3.5. 
Polievka: Krúpková polievka so zemi-
akmi, chlieb
1. Segedínsky bravčový guláš, kysnutá 
knedľa
2. Cestovinový šalát s kuracím mäsom
3. Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 

tatárska omáčka
Streda: 4.5. 
Slepačia s mäsom a rezancami 
1. Vyprážaný kurací „Gordon“, varené 
zemiaky s maslom, cesnakový dresing 
2. Tvarohová žemľovka s jablkmi 
3. Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka 
Štvrtok: 5.5. 
Polievka: Šošovicová na sladko-kyslo, 
chlieb 
1. Hovädzie „Chili con carne“,  
slovenská ryža 
2. Kari rizoto s kuracím mäsom  
a zeleninou 
3. Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka 
Piatok: 6.5. 
Polievka: Kapustová so zemiakmi, 
chlieb 
1. Slaninové závitky plnené mletým 
mäsom, zemiaková kaša 
2. Tortilla plnená kuracím mäsom  
a zeleninou, cesnakový dresing 
3. Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka 
4. Pizza – podľa vlastného výberu

SPORT AQUA HOTEL ****
obedové menu od 5,90 €
Utorok: 3.5.
Ostrokyslá    
Tagliatelle s bylinkovým pestom  
a grilovaným lososom  
Bravčová diabolská pochúťka so  
zemiakovými plackami, strúhaný syr  
Tibetské: Kuracie mäsko Hakka  
s vajíčkovou ryžou basmati 

Streda: 4.5.
Krúpková so zeleninou   
Vyprážaný vegetariánsky tanier,  
varené zemiaky, tatárska omáčka   
Kurací plátok capresse, ½ ryža, ½ 
hranolky  
India: Pečený bravčový bôčik Masala, 
maslový chlieb Naan, zeleninový šalát 
Štvrtok:  5.5.
Kelová so zemiakmi   
Miešaný zeleninový šalát s tuniakom  
a vajíčkom, pečivo  

Sedliacka bravčová krkovička, 
štuchané zemiaky, kyslá uhorka 
Piatok: 6.5.
Boršč, chlieb  
Grilovaný encián, americké zemiaky, 
zeleninový šalát, brusnice   
Kurací rezeň vyprážaný, zemiaková 
kaša, čalamáda  
India: Bravčové maslové mäsko  
Masala, chlieb Latcha Paratha,  
zeleninový šalát 
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SLNEČNÉSLNEČNÉ
        OKULIARE        OKULIARE

DIOPTRICKÉ 
DIOPTRICKÉ 

77 EUR77 EUR

POLARIZOVANÉ
POLARIZOVANÉ 

OD  45 EUR45 EUR

MORAVSKÁ 11
PÚCHOV 

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0915 378 744   WWW.DROPTIC.SK   
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K 77. výročiu oslobodenia nášho mesta sme 
nazreli do archívu púchovskej evanjelickej cirkvi. 
O okolnostiach ukončenia 2. svetovej vojny ho-
vorí farárska správa za rok 1945. Okrem toho sa  
v tejto správe nachádzajú aj zoznamy púchov-
ských evanjelikov, ktorí boli do týchto udalostí 
zapojení. Vo fotoalbumoch sa zas nachádzajú dve 
stránky, na ktorých sa nachádzajú vzácne zábery 
z 1. mája 1945, zachytávajúce príchod 1. ČSl. bri-
gády. Nachádzajú sa tu aj ďalšie zábery zákopov 
a prekážok, z ktorých však vieme identifikovať 
len betónové kocky na Vieske.

Prežili sme prvý rok po slávnom slovenskom po-
vstaní, rok skončenia druhej svetovej vojny a vy-
hlásenia mieru. Po šiestich rokoch krutej tyranie 
nemeckého panstva v Európe, ktoré sme v pomere 
k iným národom len v dozvukoch znášali, prišli dni 
po povstaní, v ktorých sa dostavili hrozné represálie 
po ukázaní pravej tváre zmýšľania slovenského ná-
roda „nemeckému ochrancovi“. Povstali Slováci, aby 
svojou obetou vykúpili lepšiu budúcnosť národu, 
pokoj a mier a to spôsobom, ktorému utláčateľ už 
jedine vedel rozumieť – otvoreným bojom so zbra-
ňou v ruke. Urobili tak v pravý čas. Po striedavom 
vojnovom šťastí, keď už miera bolesti a utrpenia bola 
naplnená, víťazná Červená armáda za prispenia ČSl. 
armády a partizánov v tyle nepriateľa i na fronte, 
oslobodila celú Československú republiku a 9. mája 
1945 bol vyhlásený mier v Európe.

A aký zástoj malo slovenské evanjelictvo v boji 
za slobodu? To je dnes už každému jasné. Zostalo 
vždy verné ČSR, trpko znášalo protivenstvá a násilie 
utláčateľa, bolo zapojené do organizovaného odboja 
pred povstaním a do najväčšej miery znášalo násled-
ky po jeho zatlačení do hôr. Najlepší výraz dala tomu 
slovenská vláda, keď rozhlasom verejne menovala 
slovenské evanjelictvo ako tvorcu a organizátora po-
vstania. História bude raz hodnotiť túto dobu. Nebu-
de však môcť obísť ani evanjelické fary, ani združenia 
evanjelickej mládeže bez toho, že by si nevšimla čin-
nosti týchto na prípravách a účasti na povstaní. Kvôli 
pravde treba konštatovať, že naša účasť v prípravách 
a v samom povstaní bola vedomá a nedostali sme sa 
do neho „nešťastnou-šťastnou náhodou“.

Život zboru úzko súvisel so spomínanými udalos-
ťami. Kňaz Peter Škodáček bol zapojený do tajných 
príprav povstania a prostredníctvom neho boli  
o všetkom informovaní mnohí naši združenci a ľu-
dia k tomu povolaní. Bol tak mimo zboru celý rok. 
V neprítomnosti zastupoval ho kaplán Ján Eľko. Keď 

úrady dozvedeli sa o účasti farárovej na povstaní, 
nastali pre zbor smutné časy. Cirkevné budovy, fara 
a zborový dom, stali sa miestom nemeckého štábu 
v Púchove. Zapečatenie fary, jej evakuácia, vypove-
danie nájomníkov zo zborového domu, intervencie 
po veliteľstvách - to všetko nasledovalo po sebe 
bleskurýchle. Kaplán musel zápasiť s nemeckým 
veliteľstvom o sebemenšie občianske právo. Ba ani 
len cirkevnú kanceláriu nechceli ponechať pre úrad. 
Horko-ťažko však sa ju podarilo zachrániť i pre úrad 
i pre byt kaplána. Poznamenať treba, že v najťažších 
chvíľach mnohí cirkevníci javili živý záujem o cirkev 
nadovšetko však predsedníctvo zboru. Veľkú sme-
losť ukázal obzvlášť presbyter Štefan Mako, keď bolo 
treba kaplánovi pomáhať pri zachraňovaní majetku 
farára.

Trpel nielen duchovný vodca zboru, ale aj údovia. 
Sloboda žiada obetí. Nežialime nad hmotnými stra-
tami, i keď sú ony podstatnou čiastkou života. Naše 
spomienky vo chvíli pokoja idú za tými, ktorí položili 
svoje životy na frontoch, v horách a v gestapáckych 
mučiarňach. Im patrí najväčšia vďaka a večná spomi-
enka.

Z nášho zboru svoje životy položili:
Ján Vrškový - 23 ročný roľník z Mostíšť, zomrel hlado-
vou smrťou v Nemecku;
František Stein - lekárnik z Púchova, zomrel v baniach 

v Nemecku.
SNP sa zúčastnili:

Ondrej Vrškový - roľník; 
Ján Poliach Kucharík - roľník;
Štefan Útly - roľník;
Štefan Janiga - roľník;
Ondrej Dvoriak Dolný - roľník;
Pavel Pazdernatý - roľník;
Juraj Pobežal - roľník;
Pavel Michalík - roľník;
Pavel Michalík ml. - roľník;
Ondrej Dvoriak Horný - roľník;
Pavel Kozina - roľník;
Ondrej Pivko - roľník;
Ján Galánek - roľník;
Štefan Poliach Kucharík - roľník;
Adam Pitvorec - roľník;
Štefan Leško - roľník;
Ondrej Jozefík - roľník, kováč;
Rudolf Jakub - partizán;
Miloš Štecko - strážm.NB;
Ján Krchniak - robotník;
Ján Galánek - robotník;
Ondrej Mošteňan - robotník;
Peter Škodáček - ev. farár.
V československej brigáde bojovali:
Ján Barica - partizán-parašutista;
Pavel Škripec - rotník;
Ondrej Kováčik - rotný;
Ján Ševčík - vojak;
Martin Krupa, poručík - prešiel s celou rotou k parti-
zánskej jednotke.

Pre protifašistickú činnosť väznení alebo prena-
sledovaní boli:
Štefan Vrskový,
Miroslav Jelčic,
Ján Mikáč,
Ján Juršták,
Ladislav Molitor,
Štefan Mako,
Ján Kuchta,
Július Mitana,
Viktor Štoll,
Pavel Mozola,
Pavla Lešková,
Jozef Chovanec,
Peter Škodáček.

Pripravil Martin Melišík, kantor ECAV Púchov,  
vnuk Pavla Škripca, ktorý bojoval v ČSl. brigáde 

Ukončenie 2. svetovej vojny očami púchovských evanjelikov
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JÚL V CVČ
4. - 8. 7.       VČIELKOVO

K. JENDROLOVÁ, K. DOBOŠOVÁ

11. - 15. 7.       HOPKÁČIK
J. KUCHTOVÁ

18. - 22. 7.       MLADÝ KOZMONAUT
M. REČIČÁR

25. - 29. 7.       ŠACHOVNICA
M. MOTÚZOVÁ

25. - 29. 7.       NEZÁBUDKA
G.TÁMOVÁ, A., T. BROZÁKOVÉ

PODROBNÚ PONUKU DENNÝCH
TÁBOROV, PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE

INFORMÁCIE NÁJDETE NA
WWW.CVCVCIELKA.SK

V SEKCII LETNÉ TÁBORY

den
né

táb
ory

AUGUST V CVČ

1. - 5. 8.  ŠPORŤÁČIK & TANCÁČIK
A. , T. BROZÁKOVÉ

8. - 12. 8.     Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA
K. JENDROLOVÁ, K. DOBOŠOVÁ

15. - 19. 8. POBYTOVÝ TÁBOR 
V BELUŠSKÝCH SLATINÁCH

A. STRÝČKOVÁ, J. KUCHTOVÁ

PODROBNÚ PONUKU POBYTOVÉHO
AJ DENNÝCH TÁBOROV, PRIHLÁŠKY
A BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA

WWW.CVCVCIELKA.SK
V SEKCII LETNÉ TÁBORY

den
né

táb
ory

pob
yto

vý

táb
or

15. - 19. 8.     VČELÁRSKY TÁBOR
 E. KOVÁČOVÁ
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Divadelný súbor MAKYTA uviedol dňa 23.4.2022 
na krajskej postupovej súťaži ochotníckych divadiel 
v Bojniciach svoju najnovšiu hru „Pán Biedermann  
a podpaľači“. Po vzhliadnutí, odborná porota rozhod-
la, že súbor bude reprezentovať Trenčiansky kraj na 
celoštátnej súťaži „Belopotockého Mikuláš“.

Divadelný súbor MAKYTA existuje s prestávkou už 
77 rokov. Počas celej doby existencie prinášal súbor 
divadelné predstavenia tej najvyššej kvality. Aj preto, 
je divák v Púchove na divadelné predstavenia veľmi 
náročný. Divák, ktorý chápe, že poslaním divadelné-
ho umenia je, či už zábavnou, alebo vážnou formou, 
pomocou povestného „chrobáka v hlave“, doslova 
nútiť pozorovateľa aby sa zamýšľal nad predklada-
nou témou.

Samozrejme, že existujú aj menej nároční diváci,  
a ja osobne proti ním vôbec nič nenamietam, ktorým 

stačí na uspokojenie ich túžob po kultúre, pozrieť 
si niečo v štýle „horná dolná“. Títo nenároční diváci 
majú však úplne jasnú a jednoduchú voľbu, stačí za-
pnúť diaľkový ovládač na svojom televízore. 

Ja osobne však pevne verím, že náš súbor nikdy 
neskĺzne k tomu, aby sa prezentoval svojim priazniv-
com takýmto povrchným formátom.

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým čle-
nom súboru, ktorí sa priamo zúčastnili na realizácii  
a uvedení tejto divadelnej hry. Chcel by som však 
touto cestou poďakovať aj všetkým členom divadel-
ného súboru, na ktorých sa tentoraz nedostalo, že po 
celú dobu prípravy nám pomáhali a svojimi cennými 
radami vyjadrovali svoju nezištnú podporu.

Peter Pantúček, 
umelecký vedúci DS MAKYTA o.z., 

foto: Slavomír Flimmel

V dňoch 11. 4. - 13. 4. 2022 sa v Košiciach po 
dvoch rokoch pandémie opäť uskutočnila súťaž 
mladých huslistov zo všetkých slovenských kon-
zervatórií. Zúčastnili sa len žiaci, ktorí postúpili zo 
školských kôl. Súťaž bola dvojkolová a v každom 
kole súťažiaci odohrali dve skladby. V prvej kate-
górii sa zúčastnila aj bývalá žiačka ZUŠ Púchov, 
teraz poslucháčka 3. ročníka Konzervatória v Bra-
tislave Janka Mária Gabčová. Zo 17 súťažiacich  
v prvom kole postúpilo 10 najlepších. Janka nako-
niec obsadila krásne druhé miesto. Ako sama po-
vedala: „Súťaž bola veľmi dlhá a náročná, ale po-
darilo sa mi presadiť medzi najlepšími. Vďaka patrí 
nielen p. prof. Muchovi pod ktorého vedením som 
sa pripravovala, ale určite aj môjmu bývalému 
p. učiteľovi Ivanovi Sadloňovi z púchovskej ZUŠ,  
s ktorým sme absolvovali nejednu podobnú súťaž, 
a aj tieto skúsenosti som teraz dokázala zúročiť.“

-sg-, foto: Marian Kalinčík

Štefan Chovanec zo Záriečia by v týchto 
dňoch slávil 8O.-ku.

O-re Ja-ník, o-re to za-rie-cke po-le.
Je-ho žu-té vlá-sky, ej vie-ter pre-fu-ku-je.

Túto nádhernú pieseň si Štefan Chovanec neraz 
zaspieval ako sólista.

Kto bol Štefan Chovanec?
Bol to človek, ktorý celý svoj život zasvätil fol-

klóru a tradíciám obce Záriečie. Štefan bol výni-
močný sólový spevák s neopakovateľným hlasom. 
Sám skromne hovoril: Hlas mám dar od Boha  
a tento dar si treba vážiť. Štefan si nielen svoj dar 
vážil, ale delil sa s ním so všetkými. Vedel maj-
strovsky interpretovať a emočne zaspievať pre-
krásne piesne Púchovskej doliny, hlavne tie jeho 
Záriečske. Bol neoddeliteľnou súčasťou nielen 
miestnych folklórnych súborov, ale aj cirkevných 
spevokolov. Tento pracovitý človek celý svoj život 
pracoval u jedného zamestnávateľa (Okresný sta-
vebný podnik). 

Štefan dostal od Boha ešte jeden dar, svoju 
manželku Helenu Chovancovú, tiež vynikajúcu 

speváčku a folklóristku, ktorá 
pomáhala pri zakladaní fol-
klórnych súborov v Záriečí. 
V posledných rokoch spolu  
s manželom pomáhali dievča-
tám s Fs Rormarínek. Štefan 
svojim životom dával dobrý 
príklad ako sa dajú prekonať 
rôzne problémy, poučením 
sa z múdrostí starých predkov 
a často aj piesňou, ktorou sa 
mnohí utešovali.

Štefan Chovanec by sa  
v týchto dňoch dožil osemde-
siatky. Žiaľ pred tromi rokmi 
stíchol jeho hlas. Len horička 
jedľová šumí a Záriecke zvo-
ny prekrásne zvonia a pripo-
mínajú nám obyčajného člo-
veka s neobyčajným hlasom  
a veľkým folklórnym srdieč-
kom.

Štefan Gardoň Kaštýľsky 

Púchovčanka medzi najlepšími

Štefan Chovanec - obyčajný človek s výnimočným 
hlasom a veľkým folklórnym srdcom

Úspech Divadelného súboru MAKYTA
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Hokej

Extraliga dorast
Finálový turnaj o majstra Slovenska – Zimný 

štadión S. Mikitu Ružomberok
1. kolo: 
MŠK Púchov – Barani Banská Bystrica 5:2 (1:1, 

3:1, 1:0), 10. Hudík (Kováčik, Škultéty), 21. Lazkov 
(T. Pobežal), 29. Hudík (Kováčik), 35. Pancza (Ha-
jas, Pišoja), 59. Lazkov (M. Pobežal, T. Pobežal) – 11. 
Križan (Jedliček, Šucháň), 32. Plucha (Križan)

Strely: 23/32, presilovky: 5/1 – 3/0, rozhodcovia: 
Moller, Žák, Staššák, Hajnik, 150 divákov

Banskobystričania boli strelecky aktívnejší, 
Púchovčania na druhej strane efektívnejší. Navyše 
v bránke mali najlepšieho gólmana súťaže Urba-
na, a tak si v úvodnom stretnutí pripísali na svoje 
konto víťazstvo. Ako sa neskôr ukázalo – medai-
lové. 

Zostava MŠK Púchov:
Urban – Lezzani, F. Pobežal. M. Pobežal, T. Po-

bežal, Lazkov – Pišoja, Kohutiar, Mikovič, Hajas, 
Pancza – Svinčák, Škultéty, Kováčik, Žemla, Hudík 
– Kľučka, Bobík, Mavrin, Hazala, Koncový, tréner 
Miroslav Nemček

HC Slovan Bratislava – MMHK Nitra 0:4 (0:2, 
0:1, 0:1), 3. Ferkonič (Mihalička, Molnár), 4. Král 
(Molnár), 21. Molnár (Ferkodič), 56. Ridzoň (Ferko-
nič, Slažanský)

2. kolo: 
MŠK Púchov – HC Slovan Bratislava 2:3 (0:0, 

1:1, 1:2), 21. T. Pobežal (M. Pobežal), 52. T. Pobe-
žal (Mikovič) – 29. Pšenko (Mamonov, Hečko), 44. 
Pšenko (Mamonov), 56. Mamonov (Kurty, Králo-
vič)

Strely: 20/33, 
presilovky: 3/1 
– 6/2, rozhodco-
via: Krajčík, Konc, 
Danko, Tichý, 170 
divákov

Suverénny ví-
ťaz základnej 
časti bol pred 
stretnutím favo-
ritom, Púchovča-
nia však podali 
výborný výkon 
a podľahli naj-
tesnejším roz-
dielom gólom 
päť minút pred 
koncom. Po po-
týčke sedem 
minút pred 
koncom vylúčil 
rozhodca dvoch 
Púchovčanov, no 
len jedného Bra-
tislavčana. Ho-
kejisti MŠK osla-
benie ustáli, a tak poslal rozhodca za pästný 
súboj len Pišoju. Bratislavčania presilovku využili  
a aj s prispením arbitrov Púchovčanov zdolali...

Zostava MŠK Púchov:
Urban – Lezzani, F. Pobežal. M. Pobežal, T. Po-

bežal, Lazkov – Pišoja, Kohutiar, Mikovič, Hajas, 
Pancza – Svinčák, Škultéty, Kováčik, Žemla, Hudík 

– Kľučka, Bobík, Mavrin, Hazala, Koncový, tréner 
Miroslav Nemček

Banská Bystrica – Nitra 4:7 (1:2, 2:3, 1:2), 16. 
Sluka (Palucha), 31. Sluka (Jedlíček), 35. Križan 
(Melicher), 49. Melicher (Sluka) – 13. Liko (Valent, 
Kováč), 14. Ridzoň (Pekarčí, Zold), 24. Ridzoň (Mi-
halička, Pánik), 31. Ridzoň, 40. Pekarčík (Zold), 48. 
Ridzoň (Slažanský), 54. Pánik (Molnár, Ferkodič)

3. kolo: 
Slovan Bratislava – Banská Bystrica 5:1 (2:0, 

2:0, 1:1), 13. Mamonov (Hečko, Petras), 15. Krč-
már, 25. Marušinec (Jendek), 29. Ličko (Krčmár, 
Melikant), 48. Dej (Kurty, Kukumberg) – 50. Plau-
cha (Jedliček, Križan)

MMHK Nitra – MŠK Púchov 3:2 (1:0, 1:2, 1:0), 
9. Ferkodič (Molnár), 25. Ferkodič (Molnár), 47. Pá-
nik – 33. Kohutiar (Šedivý), 35. F. Pobežal (M. Po-
bežal, Lezzani)

Presilovky: 3/2 – 3/1, rozhodovali Čahoj, Novák, 
Hanko, Jurčiak, 260 divákov

Púchovčania mohli v prípade vysokého víťazstva 
siahať na majstrovský titul. Napokon však svojmu 
súperovi podľahli opäť rozdielom jediného gólu. 
Vo finálovom turnaji zanechali výborný dojem  
a pod Lachovec viezli bronzové medaily. 

Zostava MŠK Púchov: Urban – Lezzani, F. Po-
bežal. M. Pobežal, T. Pobežal, Lazkov – Pišoja, Ko-
hutiar, Mikovič, Hajas, Pancza – Svinčák, Škultéty, 
Kováčik, Žemla, Hudík – Kľučka, Bobík, Mavrin, Ha-
zala, Koncový, tréner Miroslav Nemček

Tabuľka finálového turnaja:
1. Nitra 3 3 0 0 0 14:6 9
2. Slovan 3 2 0 0 1 8:7 6
3. MŠK Púchov 3 1 0 0 2 9:8 3
4. B. Bystrica 3 0 0 0 3 7:17 0

Dorastenci MŠK Púchov bronzoví vo 
finálovom turnaji o majstra Slovenska 
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Volejbal

Stolný tenis
5. liga
Sedmerovec B – Dubnica 11:7, Jurč, M. Šelinga 

st. po 3, Štefanec 2, Galko 1, 2 štv. – Páleník 4,m 
Gereg 2, Slivka 1, TTC PB B – Sedmerovec B 6:12, 
D. Kulich, F. Kulich po 3 – Jurč 4, Štefanec, Galko, 
M. Šelinga st. po 2, 2 štv., Dubnica – Dol. Kočkov-
ce B 10:8, Páleník 4, Kalus, Gereg po 3 - P. Majdán, 
Michalec po 2, Crkoň, Fedora po 1, 2 štv., Nozdro-
vice A – Sedmerovec A,  nenahlásený výsledok.
1. Dubnica  10 8 1 1 118:62 27
2. Sedmerovec B 10 8 0 2 101:79 26
3. H. Breznica  10 6 2 2 104:76 24
4. Sedmerovec  9 6 2 1 100:62 23
5. Slovan PB A 10 5 3 2 108:72 23
6. Dohňany A 10 4 3 3 98:82 21
7. D. Kočkovce B 10 3 0 7 79:101 16
8. TTC PB B 10 2 2 6 77:103 16
9. Beluša  10 1 3 6 67:113 15

10. Nozdrovice 9 1 2 6 54:108 13
11. Ladce B 10 0 2 8 66:114 12

6. liga
Miracles Dubnica – Medeko PB. B 9:9, Trenčan 

3, Halgoš, Heštera po 2, M. Dohňanský 1, 1 štv. – 
Belás 4, I. Melicherík 2, Pauer, Hedera po 1, 1 štv., 
Pružina A – Udiča A 8:10, Sádecký 3, Petrovič, D. 
Olšovský, Čelko ml. po 1, 2 štv. – Peter Ignácik, Pa-
vel Ignácik, Kostka po 3, Kališík 1, Medeko PB B – 
Sedmerovec C 7:11, Belás 4, I. Melicherík 2, 1 štv. 
– Kasenčák, P. Minárik po 3, J. Mišík, Mazán po 2, 1 
štv., Dol. Mariková – Medeko PB B 12:6, Striže-
nec, Žiačik, V. Melicherík po 3, Seko 2, 1 štv. – Belás 
3, I. Melicherík 2, 1 štv., Udiča A – Šebešťanová 
11:7, Pavel Ignácik, Šuška po 3, Kostka 2, Kališík 
1, 2 štv. – K. Petrík, J. Petrík, Šesták po 2, Beník 1, 
Pružina A – Pruské B 5:13, Čelko ml. 2, J. Valášek, 

Petrovič po 1, 1 štv. – J. Šatka, Černý po 4, Cibík 2, 
Žilka, Kutlák po 1, 1 štv.
1. Pruské B 10 9 1 0 0 125:55 29
2. Milochov  10 5 3 2 0 98:82 23
3. D. Mariková  10 6 0 4 0 100:80 22
4. Slovan PB B 10 5 2 3 0 99:81 22
5. Sedmerovec C 10 5 2 3 0 97:83 22
6. Udiča  10 6 0 4 0 95:85 22
7. Šebešťanová  10 6 0 4 0 89:90 22
8. JoLa DCA  10 3 4 3 0 99:81 20
9. Medeko PB B 10 1 3 6 0 74:105 15
10. Miracles   10 0 2 8 0 60:120 12
11. Pružina  10 0 1 8 1 53:127 10

 Poznámka: Žiadame, aby oddiely (kluby) – Dub-
nica, Sedmerovec a Horná Breznica na športovo-
technickú komisiu Oblastného stolnotenisového 
zväzu obratom oznámili, či sa zúčastnia kvalifiká-
cie do 4. ligy. Treba jednoznačne odpovedať.               

     -hl-

SPORTIKA MINI-liga Západ mladších žiačok 
Súťaž sa v oblasti Západ dostala do záverečnej  

4. časti, kde v 4 skupinách bojuje o konečné umiest-
nenie celkovo 16 družstiev. Púchovské družstvo mini 
„B“ cestovalo v sobotu 30. 4. do Piešťan, kde sa v sku-
pine o 9. až 12. miesto stretlo s družstvami Levice A, 
Levice B a Piešťany. Domáci tím a levické A-čko boli 
nad ich sily, ale po bojovnom výkone zdolali Levice B 
2:1, čo im zabezpečilo predbežné 10. miesto v súťaži. 

Podstatne väčšiu pozornosť však tento víkend pat-
rila púchovskému mini A-čku, ktoré v rovnakom čase 
v telocvični ZŠ Gorazdova bojovalo vo finálovej sku-
pine o 1. - 4. miesto so Senicou, Skalicou A a Levi-
cami C. Z tejto štvorčlennej skupiny prvé 3 družstvá 
postúpia na záverečný celoslovenský finálový turnaj 
majstrovstiev SR, a žiadne z týchto družstiev nechce-
lo ostať na nepostupovom 4. mieste. Prvým súperom 
domácich hráčok bola Senica. Dôležitosť turnaja 
vyvolala zbytočnú nervozitu a tá domácim hráčkam 
doslovne zviazala ruky aj nohy. Nevynútenými chy-
bami až príliš uľahčili Seničankám výhru 2:0. Púchov 
bol v útlme, nepomohli ani striedania, rovnakým ne-
istým výkonom prehrali domáce aj s Levicami C. 

V poslednom zápase turnaja sa Púchov stretol so 
Skalicou. Obe družstvá mali po dve prehry, víťazstvo 
posúvalo úspešnejší tím na postupové 3. miesto. 
Púchovčanky si nervozitu vyčerpali v prvých dvoch 
zápasoch a  opäť predviedli svoju hru, pozornú v poli 
v obrane a efektívnu pri umiestňovaní lopty do súpe-
rovho poľa. Ich taktika mala úspech, prvý set vyhrali 
25:7. Skalica sa pokúsila vyhrať druhý set, viedla 0:6, 
neskôr ešte 8:12, ale Púchovčanky zabrali naplno  

a otočili na 15:14. Následne odskočili 
na 21:16 a náskok ešte zvýšili na ko-
nečných 25:17. Záverečnú bodku pri 
konečnom umiestnení, rovnako ako  
v skupine 9. - 12., dá aj tu druhý od-
vetný turnaj, ktorý bude 7. 5., zhodou 
okolností taktiež  v Leviciach.  

Výsledky: 1.VK Púchov – VM Senica 
0:2 (-11, -10), Palas VK Levice C – VK 
Skalica A 2:0 (12, 20), VM Senica – VK 
Skalica A 2:0 (13, 12), 1.VK Púchov A – 
Levice C 0:2 (-8, -14), Palas VK Levice C 
– VM Senica 1:2 (-18, 24, -11), VK Skali-
ca A – 1.VK Púchov A 0:2 (-7, -17). 

Zostava 1.VK Púchov: Sofia Mada-
rová (kpt.), Sophia Pavlovičová a Alž-
beta Valachová, striedali: Ema Zágoro-
vá, Miška Valachová a Miška Zugová, 
tréner Michal Suchánek. 

SPORTIKA liga mladšie žiačky Zá-
pad: 

Zlúčená súťaž mladších žiačok  
a starších žiačok 2. triedy pokračovala 
v nedeľu 2. nadstavbovým turnajom  
v Trnave. Dievčatá z Púchova potvrdili 
svoju kvalitu, zatlačili súpera podaním 
a umne kontrolovali priebeh zápasov. 
Odmenou za dodržanie taktických pokynov trénera 
im boli dve hladké víťazstvá.

Výsledky: 1.VK Púchov – VKM Piešťany 3:0 (15, 15, 
17), 1.VK Púchov – HIT Trnava 3:0 (16, 22, 23). 

Zostava Púchova: Monika Vričanová, Sofia Siv-

čáková, Nikola Hoštáková, Lea Pečeňová, Lucia Pe-
čeňová, Petra Suchárová, Sofia Vojcíková, Viktória 
Pavlovičová, Polina Javorská, Sandra Čviriková, Katka 
Hazalová, tréner Ján Pazdernatý. 

-msu- , foto: Slavomír Flimmel

Mladšie žiačky postúpili na majstrovstvá Slovenska

Mladšie žiačky Tenisového klubu Púchov odohra-
li na púchovských tenisových kurtoch majstrovské 
stretnutie 2. triedy s rovesníčkami z Kremnice. Mladé 
Púchovčanky hrali po dvojhrách s Kremničankami 
nerozhodne, o svojom celkovom víťazstve rozhodli  
v záverečných štvorhrách, ktoré vyhrali. 

TK Púchov – ŠKT Kremnica 4:2 
Tomanová – Matúšková 5/7, 4/6, Lazorová – Wei-

ssová 7/5, 6/2, Virgová – Rebrošová 3/6, 0/6, Veteš-
ková – Rothlingová 4/6, 6/2, 6/4, Vetešková – Virgová 
– Rebrošová, Rothlingová 6/2, 6/4, Tomanová, Lazo-
rová – Matúšková, Weissová 6/4, 6/4

                    Ivan Luhový

Mladé púchovské tenistky si poradili s rovesníčkami z Kremnice
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Púchovčania nevyužili 25-minútovú 
presilovku, skomplikovali si situáciu

4. liga muži 

MŠK Púchov – Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 88. Pastorek
ŽK: Szetesi, Mészáros, ČK Szetesi (všetci Komár-

no) po druhej ŽK.
Púchovčania nastúpili na mimoriadne dôležité 

stretnutie v boji o záchranu odhodlaní predĺžiť 
dvojzápasovú víťaznú minisériu. V prvom polča-
se boli lepším mužstvom, vypracovali si niekoľko 
čistých gólových príležitostí, loptu do siete však 
dostať nedokázali. Tutovky mali na kopačkách 
Holiš i Majdan, v prvom polčase nastrelili spojni-
cu súperovej bránky, v druhom po Mrázovej hla-
vičke skončila lopta na tyči. Od 64. minúty hrali 
Púchovčania presilovku po tom, ako rozhodca po 
druhej žltej karte vylúčil Szetesiho. Nielenže ju ne-
dokázali využiť, ale dve minúty pred koncom chy-
bovali v stredovom kruhu, nechali ujsť Pastoreka, 
ktorý rutinérsky prekonal Pilného v púchovskej 
bránke. Púchovčania si tak poriadne skompliko-
vali situáciu v boji o záchranu. Klesli na trinástu 
priečku a v nasledujúcich troch kolách (v Petržalke 

a v Dubnici nad Váhom a doma s Trebišovom) ich 
čaká neľahká úloha... 

Zostava MŠK Púchov: 
P. Pilný – Ullman, Majdan, Straňák, Mráz, Pavlov-

čík (75. Hundák), Michlík, Holáň, Krčula, Pucheľ, 
Holiš (88. D. Pilný), tréner Vladimír Cifranič

Vladimír Cifranič: „Dnes sme odohrali slabý 
zápas, o záchranu sa bojuje inak. Chýbala mi tam 
nejaká energia, väčšia emócia. Z našej strany to 
bolo ustráchané, hrali sme veľmi pomaly. Nedo-
kázali sme sa presadiť ani v početnej výhode. Na-
strelili sme síce brvno a tyč, bolo to však málo na 
to, aby sme vyhrali. Posledné tri kolá sa musíme 
vzchopiť a zabojovať. Hrať o záchranu sa bude do 
posledného kola.“

Ostatné výsledky 27. kola:
Šamorín – Petržalka 2:0, Skalica – Žilina B 4:0, 

Námestovo – Humenné 0:2, Rohožník – Slovan 
Bratislava B 0:6, Banská Bystrica – Bardejov 3:1, 
Košice – Trebišov 4:1, Podbrezová – Dubnica nad 
Váhom 8:0

1. Podbrezová 27 21 2 4 72:20 65
2. B. Bystrica 27 19 5 3 54:21 62
3. Skalica 27 17 5 5 42:18 56
4. Komárno 27 14 8 5 39:28 50
5. Humenné 27 14 8 5 30:24 50
6. Košice 27 15 4 8 67:35 49
7. Šamorín 27 12 4 11 42:37 40
8. Žilina B 27 10 6 11 41:40 36
9. Petržalka 27 10 5 12 45:41 35
10. Trebišov 27 8 7 12 24:44 31
11. Dubnica 27 8 6 13 33:45 30
12. Rohožník 27 7 5 15 26:51 26
13. MŠK Púchov 27 7 4 16 33:46 25
14. Slovan B 27 7 4 16 33:54 25
15. Bardejov 27 3 8 16 23:42 17
16. Námestovo 27 2 3 22 18:76 9
Program 28. kola:
FC Petržalka – MŠK Púchov (8. 5. o 10.30), Slovan 

Bratislava B – Banská Bystrica, Komárno – Námes-
tovo, Trebišov – Šamorín, Žilina B – Podbrezová, 
Bardejov – Skalica, Humenné – Rohožník, Košice 
– Dubnica nad Váhom      

25. kolo: 
Radimov – Jaslovské Bohunice 2:0, Boleráz – Hloho-

vec 4:0, Kvašov – Domaniža 0:0, Vrbové – Gbely 2:4, 

25. kolo: Beluša - Lednické Rovne 2:0, Nitra – Ga-
lanta 2:3, Marcelová – Nové Zámky 2:0, Nové Mesto 
nad Váhom – Imeľ 1:1, Častkovce – Levice 1:1, Myjava 
– Kalná nad hronom 2:0, Partizánske – Veľké Ludince 
0:3, Považská Bystrica – Malženice 1:2, Šaľa – Zlaté 
Moravce/Vráble B 7:0
1. P. Bystrica 26 21 3 2 62:18 66
2. Myjava 26 18 4 4 48:19 58
3. Beluša 26 17 6 3 47:20 57
4. Šaľa 26 15 4 7 56:25 49
5. Kalná 26 12 8 6 35:33 44
6. Malženice 26 11 8 7 46:29 41
7. Galanta 26 11 6 9 37:35 39
8. Nové Mesto 26 10 4 12 34:29 34
9. Imeľ 26 9 7 10 30:37 34
10. Častkovce 26 9 5 12 41:33 32
11. Marcelová 26 8 8 10 27:25 32
12. V. Ludince 26 9 5 12 37:38 32
13. N. Zámky 26 9 4 13 33:40 31
14. Nitra 26 8 1 17 35:52 25
15. L. Rovne 26 7 3 16 17:36 24
16. Zl. Moravce B 26 6 4 16 27:66 22
17. Partizánske 26 4 7 15 25:54 19
18. Levice 26 3 7 16 19:67 16

Program 27. kola: Nové Zámky – Partizánske, 
Malženice – Šaľa. Kalná nad Hronom – Nitra, Imeľ – 
Marcelová, Veľké Ludince – Beluša, Lednické Rovne 
– Považská Bystrica, Zlaté Moravce/Vráble B – Myja-
va, Galanta – Častkovce, Levice – Nové Mesto nad 
Váhom 

Horná Krupá – Ladce 7:3, Bánovce nad Bebravou – 
Trebatice 0:3, Lehota pod Vtáčnikom – Piešťany 3:0, 
Dolné Vestenice – Trenčianske Stankovce 0:4
1. Boleráz 26 22 2 2 75:19 68
2. Lehota 26 20 3 3 75:17 63
3. J. Bohunice 26 18 4 4 69:26 58
4. T. Stankovce 26 13 9 4 47:20 48
5. Domaniža 26 12 8 6 46:32 44
6. Gbely 26 13 3 10 58:42 42
7. Piešťany 26 12 5 9 64:35 41
8. Trebatice 26 12 5 9 56:41 41
9. Prečín 25 12 2 11 38:30 38
10. H. Krupá 26 12 2 12 46:51 38
11. Vrbové 26 10 5 11 45:51 35
12. Prievidza 25 9 7 9 38:40 34
13. Radimov 26 8 4 14 40:54 28
14. Ladce 26 5 4 17 36:67 19
15. Kvašov 26 5 3 18 19:63 18
16. Bánovce 26 4 4 18 19:63 16
17. Hlohovec 26 3 5 18 20:73 14
18. D. Vestenice 26 3 5 18 22:89 14

  19. kolo: 
Kolačín – Tŕstie 1:0, Orlové – Praznov 2:3, Červený 

Kameň – Horovce 2:1, Dulov – Pružina 3:1, Fan Club 
Púchov – Vrchteplá 2:4, Bodiná mala voľno, Prejta – 
Kameničany 7:0
1. Praznov 18 15 3 0 78:15 48
2. Horovce 17 13 2 2 53:19 41
3. Kolačín 18 12 1 5 71:27 37
4. Bodiná 17 11 2 4 52:29 35
5. Tŕstie 17 10 3 4 59:23 33
6. Vrchteplá 17 9 1 7 43:37 28
7. Dulov 18 8 2 8 45:46 26
8. Pružina 17 4 5 8 37:47 17
9. FC Púchov 18 4 5 9 45:75 17
10. Č. Kameň 18 4 3 11 31:52 15
11. Prejta 18 4 2 12 43:75 14
12. Orlové 17 4 1 12 31:56 13
13. Kameničany 17 0 0 18 8:101 0

19. kolo: 
Sverepec – Košecké Podhradie 3:1 (1:0)
Góly: Illo 2, Hošták – Burdej
Dohňany – Šebešťanová 1:2 (1:1)
Góly: Hanes – Dánek, Bielik
Dolné Kočkovce – Nová Dubnica 2:3 (1:1)
Góly: M. Pilát, Mišík – Pecuš, Hadzima, Stupinský
Lysá pod Makytou – Podmanín 6:1 (4:0)
Góly: Chodúr 2, Mokrička, Bezák, Kováč, Augustín 

– Peter Gardian
Udiča – Tuchyňa 3:0 (0:0)
Góly: Chochel 2, Drblík
Visolaje mali voľno

1. Udiča 17 11 3 3 54:17 36
2. D. Kočkovce 17 11 1 5 37:29 34
3. N. Dubnica 18 9 5 4 46:33 32
4. Podmanín 18 10 2 6 38:26 32
5. Lysá 17 9 3 5 53:23 30
6. Tuchyňa 18 6 7 5 35:28 25
7. Šebešťanová 18 7 4 7 34:40 25
8. Streženice 16 7 3 6 34:36 24
9. Visolaje 17 7 2 8 36:34 20
10. Papradno 16 5 4 7 31:33 19
11. Sverepec 18 4 3 11 24:41 15
12. Dohňany 18 4 3 11 24:49 15
13. K. Podhradie 18 1 4 13 13:70 7
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Výsledkový servis futbalových súťaží mládeže
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4. liga st. žiaci - Sever

4. liga mladší žiaci

1. liga starší žiaci U15

1. liga starší žiaci U14

Prípravky U11 mix

6. liga dorast 

24. kolo:
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 2:1 (1:1), 

Báchorík, Hadzina – Valík, Karlova Ves Bratislava – 
Zlaté Moravce 0:2, Myjava – Komárno 2:3, Nitra – Do-
mino 3:5, Inter Bratislava – Skalica 3:0, Lokomotíva 
Trnava – Krakovany 5:0, Senec – Šamorín 2:6, Piešťa-
ny – Partizánske 0:2
1. Zl. Moravce 24 16 4 4 63:25 52
2. MŠK Púchov 24 15 4 5 59:29 49
3. Komárno 24 13 6 5 57:38 45
4. Inter 24 13 6 5 40:22 45
5. Skalica 24 12 3 9 39:35 39
6. Domino 24 9 10 5 36:28 37
7. Šamorín 24 10 6 8 59:51 36
8. Karlova Ves 24 11 3 10 36:40 36
9. Dubnica 24 10 5 9 37:36 35
10. Nitra 24 9 6 9 44:38 33
11. Myjava 24 9 3 12 33:35 30
12. Partizánske 24 9 3 12 35:47 30
13. Trnava 24 7 7 10 24:26 28
14. Senec 24 4 6 14 24:45 18
15. Krakovany 24 3 4 17 11:47 13
16. Piešťany 24 3 2 19 19:74 11

Program 25. kola: 
MŠK Púchov – Spartak Myjava (8. 5. o 10.00), 

Šamorín – Karlova Ves Bratislava, Krakovany – Inter 
Bratislava, Skalica – Dubnica nad Váhom, Piešťany – 
Nitra, Zlaté Moravce/Vráble – Trnava, Komárno – Do-
mino, Partizánske - Senec  

24. kolo: 
FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov 3:3 (1:1), Sko-

vajsa 2, vlastný – Vavrík 2, Janček, Myjava – Komárno 
0:2, Nitra – Domino 0:4, Inter Bratislava – Skalica 5:0, 
Lokomotíva Trnava – Krakovany 2:1, Senec – Šamorín 
2:1, Piešťany – Partizánske 0:1
1. Inter 24 18 4 2 67:21 58
2. Zl. Moravce 23 17 5 1 50:9 56
3. Trnava 24 15 5 4 58:24 50
4. Karlova Ves 23 14 6 3 58:24 48
5. Dubnica 24 14 6 4 59:26 48
6. Komárno 24 14 5 5 61:26 47
7. Šamorín 24 12 3 9 40:30 39
8. Domino 24 9 8 7 44:29 35
9. MŠK Púchov 24 7 7 10 38:41 28
10. Senec 24 6 5 13 25:43 23
11. Piešťany 24 6 4 14 29:58 22
12. Nitra 24 5 4 15 21:53 19
13. Skalica 24 4 6 14 20:45 18
14. Myjava 24 5 2 17 25:65 17
15. Krakovany 24 4 4 16 20:56 16
16. Partizánske 24 3 2 19 19:84 11

Program 25. kola: 
MŠK Púchov – Spartak Myjava (8. 5. o 12.30), 

Šamorín – Karlova Ves Bratislava, Krakovany – Inter 
Bratislava, Skalica – Dubnica nad Váhom, Piešťany – 
Nitra, Zlaté Moravce/Vráble – Trnava, Komárno – Do-
mino, Partizánske - Senec  

5. kolo: MŠK Púchov – Petržalka – odložené na 
12. 5., Levice – Domino 3:5, Dubnica nad Váhom – 
Nitra 2:0, Zlaté Moravce/Vráble – Senica 2:0, Inter 
Bratislava – Skalica 2:1
1. Dubnica 14 11 0 3 29:13 33
2. Nitra 14 10 0 4 52:15 30

3. Senica 14 9 1 4 39:19 28
4. MŠK Púchov 13 7 3 3 28:19 24
5. Domino 14 7 2 5 31:34 23
6. Petržalka 13 7 1 5 37:12 22
7. Inter 14 4 2 8 16:39 14
8. Zl. Moravce 14 4 1 9 20:39 13
9. Skalica 14 4 0 10 18:36 12
10. Levice 14 1 0 13 12:56 3

5. kolo: 
MŠK Púchov – Petržalka – odložené na 12. 5., Le-

vice – Domino 1:8, Dubnica nad Váhom – Nitra 0:4, 
Zlaté Moravce/Vráble – Senica 0:1, Inter Bratislava – 
Skalica 5:0
1. Petržalka 13 8 4 1 44:7 28
2. Inter 14 8 3 3 32:14 27
3. Domino 14 7 5 2 44:22 26
4. Senica 14 8 2 4 18:17 26
5. Nitra 14 7 4 3 36:13 25
6. Dubnica 14 7 4 3 35:15 25
7. MŠK Púchov 13 4 2 7 15:26 14
8. Zl. Moravce 14 3 3 8 22:24 12
9. Skalica 14 1 2 11 10:48 5
10. Levice 14 1 1 12 5:75 4

Skupina o umiestnenie
2. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce 3:1 (0:0), 

Pavlis, Vričan, Václavík, Karlova Ves – Domino 4:1, Se-
nica – Inter Bratislava 0:4, Prievidza – Skalica 7:0
1. Karlova Ves 8 6 2 0 35:9 20
2. Senica 8 5 1 2 35:19 16
3. MŠK Púchov 8 5 0 3 32:16 15
4. Inter 8 4 1 3 23:10 13
5. Domino 8 3 2 3 31:23 11
6. Prievidza 8 3 0 5 29:23 9
7. Zl. Moravce 8 2 2 4 13:26 8
8. Skalica 8 0 0 8 4:76 0

1. liga mladší žiaci U13

1. liga mladší žiaci U12
Skupina o umiestnenie
2. kolo: MŠK Púchov – Zlaté Moravce 1:2 (0:0), 

Pecler, Karlova Ves – Domino 3:8, Senica – Inter 1:2, 
Prievidza – Skalica 10:5
1. Inter 8 7 0 1 99:39 21
2. Zl. Moravce 8 6 0 2 67:37 18
3. Senica 8 5 1 2 82:45 16
4. Domino 8 3 1 4 69:59 10
5. MŠK Púchov 8 3 1 4 30:54 10
6. Prievidza 8 2 1 5 62:97 7
7. Skalica 8 2 0 6 42:74 6
8. Karlova Ves 8 2 0 6 39:85 6

13. kolo: 
Beluša – Dolná Mariková 5:2, Udiča – Domaniža 0:9, 

Prečín – Jasenica 0:10
1. Plevník 9 9 0 0 75:9 27
2. Domaniža 10 9 0 1 64:14 27
3. Beluša 11 7 1 3 38:36 22
4. Jasenica 11 7 0 4 55:16 21
5. Prečín 10 2 2 6 21:38 8
6. Papradno 9 2 0 7 13:54 6
7. Udiča 10 2 0 8 6:52 6
8. D. Mariková 10 0 1 9 7:60 1

13. kolo: 
Prečín – Praznov 3:2, Beluša – Sverepec 7:1, Doma-

niža – Horná Poruba 4:0
1. Plevník 12 12 0 0 68:7 36
2. Domaniža 12 10 0 2 51:23 30
3. FC Púchov 11 5 3 3 24:23 18
4. Prečín 10 5 1 4 15:28 16
5. Beluša 12 4 3 5 33:36 15
6. Praznov 12 4 1 7 29:34 13
7. Ilava 10 3 1 6 13:23 10
8. H. Poruba 12 1 2 9 14:37 5
9. Sverepec 11 1 1 9 16:52 4

Skupina o 1. – 10. miesto:
3. kolo: Tuchyňa – Prečín 4:1, Ilava – Beluša 1:2, 

Dubnica nad Váhom B – Pruské 5:2
11. kolo: Tuchyňa – Prečín 0:1, Ilava – Beluša 0:1, 

Dubnica nad Váhom B – Pruské 6:0
1. Dubnica B 6 6 0 0 40:7 18
2. Beluša 8 6 0 2 35:15 18
3. Púchov B 6 6 0 0 25:8 18
4. Pruské 8 4 2 2 17:14 14
5. Ladce 6 4 0 2 17:11 12
6. Jasenica 6 2 1 3 15:23 7
7. Plevník 4 2 0 2 5:13 6
8. Tuchyňa 8 1 0 7 9:24 3
9. Prečín 8 1 0 7 4:30 3
10. Ilava 8 0 1 7 9:31 1

Skupina o 11. – 20. miesto:
3. kolo: Košeca – Brvnište 4:0, Bolešov – Sverepec 

0:4, Fan Club Púchov – Šebešťanová 1:3
11. kolo: Košeca – Brvnište 6:1, Bolešov – Sverepec 

2:4, Fan Club Púchov – Šebešťanová 6:1
1. FC Púchov 8 6 1 1 28:11 19
2. Košeca 8 5 0 3 23:21 15
3. Šebešťanová 8 4 2 2 26:20 14
4. Brvnište 8 4 2 2 23:21 14
5. Sverepec 8 4 1 3 19:16 13
6. H. Poruba 6 4 0 2 23:6 12
7. Bolešov 8 4 0 4 30:21 12
8. D. Kočkovce 6 1 1 4 11:26 4
9. Kvašov 6 0 1 5 8:35 1
10. Visolaje 6 0 0 6 10:24 0

Skupina o 21. – 25. miesto:
3. kolo: Dohňany – Domaniža 1:8
8. kolo: Dohňany – Domaniža 2:11

1. Domaniža 5 5 0 0 42:7 15
2. L. Rovne 2 2 0 0 24:0 6
3. Pružina 5 2 0 3 19:25 6
4. Dohňany 6 0 0 6 5:58 0

13. kolo: 
Dolné Kočkovce – Kvašov 1:1, Dolná Mariková – 

Brvnište 11:0, Streženice – Podmanín 1:6
1. D. Mariková 13 11 1 1 67:5 34
2. Podmanín 13 7 2 4 38:22 23
3. Kvašov 13 6 1 6 50:35 19
4. Brvnište 13 6 1 6 42:32 19
5. D. Kočkovce 13 5 1 7 33:38 16
6. Streženice 13 1 0 12 15:113 3
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SPOMIENKA
„Odišla potichučky, bez 
slova a  bez rozlúčky. My 
ju však v  srdciach stále 
máme, s láskou na ňu spo-
míname.“ Dňa 2.5.2022 si 
pripomíname 7. výročie, čo 
nás navždy opustila mama 
Mgr. Jarmila Franeková. 
S  láskou v  srdci, vďakou 
a  úctou spomína manžel 
Peter a dcéra Daniela. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

SPOMIENKA
„Osud je občas krutý, už 
nevráti, čo vzal. Zostanú 
iba spomienky a v srdciach 
žiaľ.“ Dňa 3.5.2022 uplynú 3 
roky, čo nás navždy opustil 
Ing. Jozef Fulec. Venujte 
mu tichú spomienku spo-
lu s nami. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, syn 
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 3.5.2022 si pripomína-
me 14. výročie smrti man-
žela, otca a  dedka Ignáca 
Syrného. Zároveň sme si 
22.4.2022 pripomenuli ne-
dožitých 96. rokov. S láskou 
spomínajú synovia Jozef 
s dcérami a zaťom a Milan 
s  rodinou. Kto ste ho po-
znali, venujte mu modlitbu 
na jeho pamiatku.

SPOMIENKA
„Zapáliť sviečku, kytičku 
kvetov z lásky na hrob mô-
žeme Ti dať, pokojný a več-
ný spánok vrúcne Ti priať.“ 
Dňa 29.4.2022 by sa Štefan 
Jaška dožil 90. narodenín. 
S  láskou a  úctou spomí-
na celá rodina z  Púchova 
a Šoporne. „Spi sladko.“

SPOMIENKA
Dňa 30.4. uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec, dedko a 
pradedko Otto Ševčík. S 
láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia a dcéry 
s rodinami, vnúčatami a 
ostatná rodina.

SLUŽBY
• Bytové jadrá a kúpeľne. 0918 542 411 
• Akcia -20 % do 30.6.2022. Renovácia starých dverí, 
zárubní, vstavaných skríň a kuchynských liniek. Tel. 
0907 422 113
• Firma Ľuboš Blažej - TRANSPORT ponúka prenájom 
dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz a prepravu 
materiálu a nábytku. Tel. 0915 624 215
• SŤAHOVANIE - dovoz nábytku, elektra, 
stavebného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, 
likvidácia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, 
stahovaniepuchov.sk
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168
• Maľovanie, natieranie. 0902356631

INÉ
• Hľadám RD alebo byt v PÚ a okolie. Platím v 
hotovosti. T. č. 0951676236
• Kúpim garsónku alebo jednoizbový v Púchove. Tel. 
0944 936 501
• Stratila som strieborný hrubý náramok. Poctivého 
nálezcu prosím o vrátenie. SMS na číslo 0915 433 650
• Našiel sa modrý čip na workoutovom ihrisku. Info v 
inzertnej kancelárii.
• Kúpim staršie alebo aj nepotrebné drevené stoličky. 
4 - 6 kusov. 0949 082 135
• Výkup parožia, tel. 0904834937
• Ponúkam upratovanie domácností, pravidelné 
upratovanie, umývanie okien. Tel. 0950 318 776
• Prenajmem 1-izbový byt v centre mesta. 0905 711 
122
• Prenajmem jednoizbový byt. Tel.: 0910690617. 
Volajte medzi 18.00-19.00 h.
• PRÁCA
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo ako 
upratovačka – súkromne. 0944 050 777
• Hľadám prácu na skrátený úväzok v doobedňajších 
hodinách. 0951 475 579

  ÚTULOK   ÚTULOK OZ HAFKÁČIOZ HAFKÁČI
hafkacipb@gmail.com    hafkacipb@gmail.com    
facebook.com/hafkacifacebook.com/hafkaci

WWW.LAVADO.SK
Kamenárstvo LAVADO

0907 43 93 93

- NAJVÄČŠÍ VÝBER 
  MATERIÁLOV V REGIÓNE
- DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
- PROFESIONÁLNE PORADENSTVO
- GRAFICKÉ NÁVRHY
- PREDAJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

POMNÍKY-HROBY-URNY

Moravská 1631

Púchov

POĎAKOVANIE
„Sviečka nádeje dohore-
la, kniha života sa zatvo-
rila.“ Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom  
a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším manželom, 
otcom a dedkom Jánom 
Hladišom, ktorý v tichosti 
zomrel 16.4.2022. Veľké 
ďakujem za prejavenú sú-
strasť a kvetinové dary. Vďaka patrí aj spevákom, 
hudbe a pohrebnej službe Advent za dôstojnú roz-
lúčku. Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, susedom 
a  známym, ktorí sa dňa 
21.4.2022 prišli navždy 
rozlúčiť s našou milovanou 
mamičkou, babičkou a pra-
babičkou Rozáliou Cehlá-
rikovou na poslednej ces-
te jej životom. Ďakujeme aj 
pohrebnej službe Advent 
za dôstojnú rozlúčku. Súčasne ďakujeme aj DSS na 
Hoštinskej ulici za vzornú starostlivosť počas jej po-
bytu v tomto zariadení. Dcéra Božka s deťmi a vnú-
čatami a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a  zná-
mym, ktorí sa dňa 23.4.2022 prišli navždy rozlúčiť 
s našou milovanou pani Kurejovou Annou. Ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútia-
ca rodina.

Inzertná kancelária  
Púchovskej kultúry je

OTVORENÁ KAŽDÝ ŠTVRTOK

od 8:00 -11:30    12:00 -16:00 h.
Inzerciu a spomienky počas ostatných 

dní vybavíte emailom alebo  
telefonicky na:  

reklama@puchovskakultura.sk  
0905 750 121 

Inzerciu, prosím, prineste  
1 maximálne 2 týždne  

pred uverejnením. Občianska inzercia 
zaslaná emailom je bezplatná. 

• Zateplenie domov, fasády, rekonštrukcie domov 
a  bytov, zámková dlažba, oplotenie, strechy, 
altánky, prístrešky, izolácie, čistenie a nátery 
strešných krytín, výmena rýn. 0910 331 137
• VYPRATÁVANIE domov, bytov, garáží, pivníc, 
povalí a nebezpečného odpadu zo striech a iných. 
0910 331 137Vážení motoristi

Oznamujeme Vám, že obci Dolné Kočkovce bude 
prebiehať oprava chodníka. V súvislosti s vykoná-
vanou opravou od 2.5.2022 dôjde k dočasným ob-
medzeniam štátnej cesty I/49 na ulici M. Kukučína. 
Predpokladaný termín skončenia prác je v mesiaci 
júl 2022. Vyzývame motoristov aby podľa mož-
nosti využili diaľničný privádzač. 
                                             Za pochopenie ďakujeme.
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ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:POHOTOVOSŤ DOSPELÍ:  
Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

Tel. 042/ 46 05 319Tel. 042/ 46 05 319

NsP Považská BystricaNsP Považská Bystrica
POHOTOVOSŤ DETIPOHOTOVOSŤ DETI  

Po - Pia  16:00 - 22:00Po - Pia  16:00 - 22:00
So - Ne  7:00 - 22:00So - Ne  7:00 - 22:00

NEMOCNICA NEMOCNICA 
ZDRAVIE PÚCHOVZDRAVIE PÚCHOV

PORUCHY 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA 

hláste na adrese:  
ptsmpu@

ptsmpu.sk

Tenisové kurzy pre deti  
 

OD 4 DO 8 ROKOV 
 

Kurz je určený pre malých začínajúcich aj pokročilých hráčov. 
Mesačný kurz zahŕňa osem tenisových tréningov. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šport Aqua Hotel 
Nábrežie slobody 1926/4 

020 01 Púchov 
Tel.č.: 042 46 34 635 
Mob.: 0918 208 300Mob.: 0918 208 300 

e-mail: recepcia@sportaqua.sk 

OZNAMY MESTA PÚCHOVOZNAMY MESTA PÚCHOV
1. Upozorňujeme na 1. Upozorňujeme na uzavretie lávky pre peších uzavretie lávky pre peších 

v MČ Nosice. Odo dňa 3.5.2022 do 4.5.2021 v MČ Nosice. Odo dňa 3.5.2022 do 4.5.2021 
budú prebiehať práce na oprave povrchu lávky pre budú prebiehať práce na oprave povrchu lávky pre 
peších vedúcej z MČ Nosice na zastávku ŽSR Nosi-peších vedúcej z MČ Nosice na zastávku ŽSR Nosi-
ce. Žiadame Vás o nevstupovanie v danom termíne ce. Žiadame Vás o nevstupovanie v danom termíne 
na lávku.na lávku.

2. Upozorňujeme na 2. Upozorňujeme na dopravné obmedzenia na dopravné obmedzenia na 
ceste I/49 v k.u. Púchov. Odo dňa 2.5.2022 do ceste I/49 v k.u. Púchov. Odo dňa 2.5.2022 do 
15.5.202215.5.2022 budú pokračovať práce na III. etape, a to  budú pokračovať práce na III. etape, a to 
od križovatky Komenského / Vsetínska cesta po od-od križovatky Komenského / Vsetínska cesta po od-
bočenie na ČS SHELL a to aj s uzavretím mostného bočenie na ČS SHELL a to aj s uzavretím mostného 
objektu do Hrabovky. Smer dopravy zo smeru Zlín objektu do Hrabovky. Smer dopravy zo smeru Zlín 
– diaľnica D1 bude striedavo vedená v obidvoch – diaľnica D1 bude striedavo vedená v obidvoch 
jazdných pruhoch cez stavenisko. Smer dopravy zo jazdných pruhoch cez stavenisko. Smer dopravy zo 
smeru D1 – Zlín bude presmerovaná po Ul. 1. mája, smeru D1 – Zlín bude presmerovaná po Ul. 1. mája, 
Gorazdovej a Komenského ulici. Dopravné obme-Gorazdovej a Komenského ulici. Dopravné obme-
dzenia sú z dôvodu realizácie stavby „Veľkoplošné dzenia sú z dôvodu realizácie stavby „Veľkoplošné 
opravy cesty I/49“. Žiadame Vás o rešpektovanie opravy cesty I/49“. Žiadame Vás o rešpektovanie 
prenosného dopravného značenia. prenosného dopravného značenia. 

Mestský úrad PúchovMestský úrad Púchov

Základná škola Gorazdova Púchov prijme Základná škola Gorazdova Púchov prijme 
do pracovného pomeru učiteľa pre 2. stupeň  do pracovného pomeru učiteľa pre 2. stupeň  
s aprobáciou fyzika, technika, príp. informatika s aprobáciou fyzika, technika, príp. informatika 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona  Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona  
č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020  č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020  
Z. z, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.Z. z, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Nástup: od 1. 9. 2022Nástup: od 1. 9. 2022
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný ži-Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný ži-

votopis a súhlas uchádzača na použitie osobných votopis a súhlas uchádzača na použitie osobných 
údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmys-údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmys-
le zákona o ochrane osobných údajov posielajte na le zákona o ochrane osobných údajov posielajte na 
adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 
020 01 Púchov, alebo elektronicky: skola@zsgo-020 01 Púchov, alebo elektronicky: skola@zsgo-
razdpv.edu.sk, Č.t.: 042/4631 339, 0907 779 217razdpv.edu.sk, Č.t.: 042/4631 339, 0907 779 217
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